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چکیده
مقدمــه :مشــکالت جنســی جوانــب مختلــف زندگــی زنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بنظــر میرســد
مشــاوره در مراحــل اولیــه میتوانــد بســیاری از مشــکالت آنــان را برطــرف نمایــد،
روش کار :ایــن پژوهــش بــه صــورت نیمــه تجربــی بــوده ،کــه در زنــان مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــت
همــدان در ســال  1394انجــام گرفــت ،در بــازده زمانــی ( 4هفتــه تــا  3مــاه بعــد از زایمــان) ،تعــداد  60نفــر
مراجعیــن بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه مداخلــه و شــاهد تقســیم شــدند .گــروه مداخلــه چهــار جلســه
مشــاوره دریافــت نمودنــد .جهــت گــردآوری دادههــا از پرسشــنامه )FSFI (Female sexual Function Index
اســتفاده شــد .کــه در ابتــدا بــه محــض آشــنایی و نوبــت دوم پنــج هفتــه بعــد در اختیــار مراجعیــن قــرار گرفــت.
نمــره عملکــرد جنســی افــراد قبــل و بعــد از مداخلــه ســنجیده شــد .دادههــای در دو بخــش توصیفــی اســتنباطی
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSو آزمونهــای تــی زوجــی و تــی مســتقل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :بیمــاران در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه از نظــر تغییــرات دموگرافیــک همگــن بودنــد)P > 0/05( .
میانگیــن نمــره عملکــرد جنســی در گــروه مداخلــه قبــل ( )40/07و بعــد از مشــاوره ( )61/47افزایــش معنــی
داری بــا ( )P > 0/01را نشــان داد ،در گــروه شــاهد قبــل ( )28/53و پــس از یــک مــاه ( )34/37تفــاوت معنــی
داری مشــاهده نشــد.
نتیجه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج بنظــر میرســد کــه مشــاوره بــه زنــان پــس از زایمــان میتوانــد باعــث
بهبــود عملکــرد جنســی آنــان شــود.

مقدمه
ســامت جنســی یکــی از جنبههــای مهــم ســامت بــه ویــژه
در زنــان میباشــد .پاســخ جنســی بــه منزلــه واکنشهــای
فیزیولوژیکــی اســت کــه در فــرد بــه دنبــال تحریــک جنســی ایجــاد
میشــود و مشــتمل بــر چهــار مرحلــه میــل ،انگیــزش ،ارگاســم،
و فرونشــینی میباشــد [ ]1تمایــات جنســی درونیتریــن
احساســات و عمیقتریــن آرزوهــای قلبــی انســانها در معنــا
بخشــیدن بــه یــک ارتبــاط اســت [ .]2همچنیــن بیــن رابطــه
جنســی و رضایــت خاطــر از زندگــی زناشــویی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد .در نظرســنجی انجــام شــده در رابطــه بــا مشــکالت
اساســی زوجیــن ،از نظــر زنــان امــور مالــی و اخالقیــات شــوهر،
درحالیکــه از نظــر مــردان مســئله ارتبــاط جنســی مهــم ابــراز

شــده اســت [ .]3در مطالعــهای کــه توســط انیســی و همــکاران
بــه صــورت توصیفــی _تحلیلــی بــا هــدف ســنجش عملکــرد
جنســی زنــان نخســت زا و عوامــل جنســی مرتبــط بــا آن در ســال
 1384انجــام گرفــت .ایــن نتیجــه حاصــل شــد ،بیــن تغییــرات
میــل جنســی بــا عوامــل جنســی (ســابقه درد حیــن مقاربــت،
زمــان شــروع مقاربــت در دوره پــس از زایمــان ،وجــود درد در
اولیــن مقاربــت پــس از زایمــان ،وجــود دلهــره در اولیــن مقاربــت
پــس از زایمــان) رابطــه آمــاری معنــا داری وجــود داشــت [.]3
زنــان هســته مرکــزی انــرژی در خانــواده میباشــند ،در نتیجــه
ســامت زن بــه مفهــوم ایجــاد انــرژی و پویایــی الزم در خانــواده و
انعــکاس آن در جامعــه تأثیــر گــذار میباشــد [ .]4بنابرایــن بایــد
عواملــی کــه باعــث مشــکالت جســمی و عاطفــی زنــان میشــود
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 1کارشناســی ارشــد ،گــروه مامایــی ،دانشــکده پرســتاری مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ایــران
 2مربــی ،گــروه مامایــی ،دانشــکده پرســتاری مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان،
ایــران
 3دانشــیار ،گــروه بهداشــت مــادر و کــودک ،دانشــکده پرســتاری مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 4دانشــیار ،مرکــز تحقیقــات مدلســازی بیماریهــای غیــر واگیــر و گــروه آمــار زیســتی ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
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را شــناخت و راههــای پیشــگیری از آنهــا را مشــخص کــرد تــا
بتــوان ســامت زنــان را ارتقــاء بخشــید [ .]4یکــی از عوامــل مهــم
در ســامت زنــان ،شــناخت عملکــرد جنســی طبیعــی و غیــر
طبیعــی در آنهاســت [ .]4اگــر روابــط جنســی قانــع کننــده نباشــد
منجــر بــه احســاس محرومیــت ناکافــی و عــدم احســاس ایمنــی
میشــود [ .]5نارضایتــی از عملکــرد جنســی ارتبــاط تنگاتنگــی
بــا بــروز مشــکالت اجتماعــی دارد .لــذا بررســی واکنشــها و رفتــار
جنســی زوجیــن بویــژه زنــان از اولویــت خاصــی برخــوردار اســت
[ .]6تحقیقــات در ایــن مــورد نیــز نشــان داده اســت کــه از %43
از زنانــی کــه دچــار اختــال عملکــرد جنســی هســتند ،تقریبــاً
 25-32درصــد از آنــان رابطــه جنســی را فاقــد لــذت میداننــد
و  86-22درصدآنــان بــه طــور ثابــت نمیتواننــد بــه ارگاســم
برســند و  21-8درصــد طــی آمیــزش جنســی دچــار درد هســتند
[ .]7شــیوع اختــال عملکــرد جنســی در مطالعــات کشــورهای
دیگــر  %40ایالــت متحــده و ســوئد %29/6 ،مالــزی گــزارش شــده
[ ]8و در مطالعــات ایــران  %60/3در بیرجنــد %89 ،در قزویــن
و  %73/2در یــزد گــزارش شــده اســت [ .]9در ایــران  40درصــد
طالقهــا بــه علــت عــدم رضایــت جنســی صــورت میگیــرد
[ .]10مهمتریــن دلیــل جهــت تشــکیل زندگــی مشــترک آرامــش
زن و همســرش در کنــار یکدیگــر میباشــد یکــی از بارزتریــن
دالیــل ایجــاد ایــن آرامــش رابطــه جنســی ســالم میباشــد [.]11
زایمــان و بــه دنیــا آمــدن فرزنــد رویــدادی بــزرگ در زندگــی
زناشــویی میباشــد و آثــار جســمانی ،عاطفــی ،اجتماعــی زیــادی
بــر زندگــی زن میگــذارد ،کــه باعــث تغییــر در عملکــرد جنســی
زنــان میشــود .بــه همیــن دلیــل در کشــورهای مختلــف توجــه
ویــژهای بــرای ایــن دوران در نظــر گرفتــه شــده اســت [ ]12در
مطالعــهای کــه توســط ازگلــی و همــکاران بــه صــورت مقطعــی
بــا هــدف بررســی عملکــرد و رضایــت جنســی در زنــان پــس از
زایمــان در ســال  1388انجــام گرفــت بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتــن کــه صــرف نظــر از نــوع زایمــان عملکــرد جنســی در زنــان
تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف جســمی و روحــی میباشــد ،کــه
ایــن تغییــرات موجــب کاهــش عملکــرد جنســی پــس از زایمــان
میشــود [ .]13خانــواده کــه مهمتریــن نهــاد اجتماعــی و هســتهٔ
اصلــی جامعـــه میباشــد و نقــش اساســی در ســامت جامعــه را
داراســت [ .]14بــا برقـــراری رابطــه زناشــویی تشــکیل میشــود.
بنـــابراین خـــانواده و جامعـــه ســالم ،وابســته بــه روابــط زناشــویی
موفــق اســت .رضـــایت از رابطــه زناشــوئی موجــب احســاس شــاد
بــودن و ایجــاد صـــمیمیت در زوجـــین میشــود [ .]15از ســوی
دیگـــر اخـــتالل عملکـرد جنســـی کـه یـک مشـــکل چنـد بعـدی
شـــامل اجـــزای بیولوژیـــک ،بـــین فـــردی و روانشناختی میباشد،
در جمعیــت عــادی نیــز شــیوع بـــاالیی دارد و طــی ســالهای

اخیــر نیــز میــزان آن افزایــش پیدا کـــرده اســـت [ .]16یکــی دیگر
از عواملــی کــه مــارا بــرآن داشــت تــا ایــن مطالعــه را انجــام دهیــم
شــیوع گــزارش شــده بــرای اختــاف عملکــرد جنســی در بیــن
زنــان بــوده اســت کــه ایــن شــیوع  25تــا  63درصــد در بیــن
زنــان گــزارش شــده اســت [ .]17همچنیــن بیــان شــده اســت کــه
یکــی از مؤلفههــای مهــم یــک ارتبــاط جنســی موفــق دانــش و
آگاهــی جنســی اســت [ ]3دانــش جنســی عبارتنــد از مجموعــه
معلومــات ،اطالعــات ،دانــش و آگاهــی فــرد در مــورد مســائل
جنســی از جملــه جنبههــای فیزیولــوژی ،تولیــد مثــل ،عملکــرد
و رفتــار جنســی بســیار مهــم میباشــد و میتــوان بــر همــهٔ
ارتباطــات و تعامــات زندگــی زوجیــن تأثیــر گــذار باشــد .لــذا
بررســی واکنشهــا و رفتــار جنســی زوجیــن بهویــژه زنــان از
اولویــت خاصــی برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ،اختــال
عملکــرد جنســی در  4مرحلــه پاســخ جنســی یعنــی میــل
جنســی ،برانگیختگــی ،ارگاســم ،فرونشــینی میباشــد داشــتن
آگاهــی کامــل از ایــن مراحــل الزامــی میباشــد[ .]18میــل
جنســی در دوران مختلفــی از زندگــی زنــان دســتخوش تغییــر
میشــود و میتــوان گفــت کــه یکــی از ایــن دورانهــا کــه
ســبب تغییــر در میــل جنســی میشــود ،دوره پــس از زایمــان
میباشــد [ .]19تغییــرات وســیعی کــه از نظــر جســمی و روحــی
در دوران بــارداری و پــس از زایمــان رخ میدهــد و از طرفــی
مســئولیت نگهــداری از کــودک و نگرانــی مــادر از تطابــق بــا
وضعیــت جدیــد ،داشــتن ارتباطــی مطلــوب از نظــر جنســی را
مشــکلدار خواهــد نمــود و بــه ایــن دلیــل اختــال در عملکــرد
جنســی پــس از زایمــان یــک نــوع ناخوشــی محســوب میشــود
[ .]11کاهــش تمایــات جنســی تــا  %52مشــکالت بعــد از
زایمــان را بــه خــود اختصــاص میدهــد [ .]20میــزان دانــش
جنســی بــه خصــوص در کشــور مــا بــه علــت مســائل فرهنگــی
و عقیدتــی بســیار پاییــن اســت کــه ایــن مســاله در میــان زنــان
شــایعتر میباشــد .بهتریــن راه بــرای افزایــش دانــش جنســی
اســتفاده از روش مشــاوره بیــن فــردی میباشــد ،کــه عــاوه بــر
افزایــش دانــش جنســی میتــوان بــه اصــاح اطالعــات نادرســت
قبلــی نیــز بپــردازد [ .]21مشــاوره اصطالحــی کلــی اســت کــه
بــرای فرآیندهــای مختلــف نظیــر راهنمایــی ،مصاحبــه کــردن
و اجــرای آزمونهــا بــه منظــور کمــک بــه افــراد و یــاری دادن
بــه آنهــا ،بــرای حــل مشکالتشــان و برنامــه ریــزی بــرای آینــده
آنــان بــه کار مــیرود [ .]22مشــاوره بــه معنــای دیــدار مشــاور
بــا مراجعــه کننــده در محیطــی محرمانــه و خصوصــی اســت تــا
مشــکل مراجعــه کننــده ،ناراحتــی تجربــه شــده احتمالــیاش،
نارضایتــی وی از زندگــی و از دســت رفتــن حــس هدفمنــدی او
مــورد بررســی قــرار بگیــرد [ .]22مشــاوره یــک فرآینــدی اســت
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روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی میباشــد کــه جامعــه پژوهــش
خانمهایــی کــه حداقــل  4هفتــه از زایمانشــان گذشــته و بــه
مراکــز درمانــی بهداشــتی شــهر همــدان جهــت گرفتــن خدمــات
پــس از زایمــان (طــی ســال  )1394مراجعــه کــرده بودنــد.
بــرای محاســبه انــدازه نمونــه ،از نتایــج مطالعــه مریــم مــدرس و
همــکاران ( )1391اســتفاده شــد ( .)24بــر اســاس ایــن مطالعــه
میانگیــن انحــراف معیارهــای نمــره رضایــت جنســی در گروههــای
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کــه بــا هــدف کمــک بــه فــرد در برخــورد بــا بحــران یــا مقابلــه بــا
صدمــات زندگــی انجــام میشــود .روابــط بیــن مشــاور /مددجــو
ومامــا /مــادر بــاردار بــه منظــور ایجــاد فضــای عاطفــی در رابطــه
درمانــی از طریــق مشــاوره قابــل دسترســی میباشــد .همچنیــن
در ایــن روابــط امــکان گــوش دادن فعــال ،درک متقابــل ،پاســخ و
مداخلــه هدفمنــد وجــود دارد .نقــش پرســنل بهداشــتی اســتفاده از
مهارتهــای غیــر مســتقیم مشــاورهای اســت کــه بــه عنــوان یــک
کاتالیــزور بــرای مراجعــه کننــده عمــل میکنــد [ .]23مشــاوره
جنســی از عناصــر اصلــی دســتیابی بــه بهداشــت جنســی مطلــوب
و ایجــاد عملکــرد جنســی مناســب در نتیجــه بهــره منــدی از
زندگــی ســالم و موفــق اســت [ .]5مشــاوره جنســی فرآینــدی
اســت کــه طــی آن افــراد اطالعــات و دانــش الزم را در جهــت
مســائل جنســی کســب مینماینــد ،کــه ایــن افزایــش اطالعــات
باعــث بهبــود عملکــرد جنســی افــراد میشــود [ .]24بــا توجــه
بــه اهمیــت مشــاوره جنســی ،انجــام مشــاوره جنســی جــز یکــی
از ارکان  8گانــه بهداشــت خانــواده و از وظایــف ماماهــا میباشــد
[ .]24در مطالع ـهای کــه توســط راســتگو و همــکاران بــه صــورت
شــبه آزمایشــی بــا هــدف اثربخشــی افزایــش دانــش جنســی
بــر رضایــت زناشــویی در زنــان در ســال  93در تهــران انجــام
گرفــت .نتایــج حاصــل حاکــی از آن اســت ،کــه مشــاوره جنســی و
آگاهــی دادن بــه زوجیــن ارتبــاط معنــی داری بــا بهبــود عملکــرد
جنســی زنــان و افزایــش رضایــت زناشــویی دارد [ .]25از ســوی
دیگــر بــه دلیــل ارتبــاط مداومــی کــه بیــن ماماهــا در مراکــز
بهداشــتی و زنــان در دوره پــس از زایمــان ،بــه منظــور انجــام
مراقبتهــای روتیــن انجــام میپذیــرد ،ماماهــا میتواننــد نقــش
موثــری بــر شــناخت اختــال عملکــرد جنســی در زنــان داشــته
باشــند .همچنیــن بــا انجــام مشــاورههای اولیــه در مــورد عملکــرد
جنســی پــس از زایمــان میتــوان از بــروز اختــال عملکــرد
جنســی در زنــان جلوگیــری نمــود ،و درصــورت برطــرف نشــدن
مشــکل میتــوان فــرد را بــه متخصــص ذیصــاح ارجــاع نمــود.
کــه در نهایــت ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تأثیــر مشــاوره بــر
عملکــرد جنســی زنــان پــس از زایمــان صــورت گرفتــه اســت.

مــورد مطالعــه برابــر  5/01میباشــد .بــا فــرض همبســتگی 1/2
=  rبیــن نتایــج قبــل و بعــد و یکســان بــودن انحــراف معیــار
(یــا کمتــر بــودن آن) در بیــن دو گــروه قبــل و بعــد از مشــاوره
میباشــد.
تــوان آزمــون برابــر  %75و ســطح اطمینــان حداقــل  %95در
یــک آزمــون یــک طرفــه
2
اســتفاده از فرمــول  }B)/d-a+Z1-S*(Z1{*2=nکــه در آن d
حداقــل اختــاف بیــن تفــاوت پاســخ دو گــروه ( B-1 ،)3/1تــوان
آزمــون a-1 ،ضریــب اطمینــان و  Sانحــراف معیــار مــورد اســتفاده
بــرای اختــاف نمــرات گــروه شــاهد در دوبــار ارزیابــی (پراکندگــی
در دو گــروه در قبــل و بعــد یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت)
اعمــال ضریــب تصحیــح  1/5بــه دلیــل اســتفاده از نمونــه گیــری
خوش ـهای
اضافــه کــردن  %10ریــزش احتمالــی نمونههــا محاســبه شــد .بــر
ایــن اســاس انــدازه نمونــه نهایــی برابــر  60نفــر در هــر دو گــروه
محاســبه شــد.
معیــار ورود بــه مطالعــه متأهــل بــودن ،ســاکن بــودن در شــهر
همــدان ،حضــور مســتمر در جلســات مشــاوره ،توانایــی خوانــدن و
نوشــتن ،عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و مشــروبات الکــی ،توانایــی
تکلــم بــه زبــان فارســی میباشــد .معیارهــای خــروج ازمطالعــه
نیــز عــدم تمایــل افــراد بــه همــکاری در حیــن مطالعــه ،عــدم
حضــور مســتمر در جلســات مشــاورهمی باشــد .در ایــن مطالعــه
بــه روش خوشــه ایــی  10درمانــگاه در شــهر همــدان در نظــر
گرفتــه شــد ،کــه در هــر درمانــکاه نمونههــا بصــورت تصادفــی در
دســترس انتخــاب شــده .ابتــدا باتوجــه بــه نقشــه جغرافیایــی و بــا
کمــک کارشناســان مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان بــه صــورت
تصادفــی شــهر همــدان بــه پنــج قســمت (شــمالی ،جنوبــی ،شــرقی
و غربــی و مرکــزی) تقســیم ،ســپس مناطــق از  1-5شــماره
گــذاری و از هــر منطقــه دو درمانــگاه بــه صــورت تصادفــی (روش
پرتــاب ســکه) انتخــاب شــدهاند .از بیــن درمانگاههــای انتخــاب
شــده در هــر منطقــه بــا روش پرتــاب ســکه مراجعــه کننــدگان
یــک درمانــگاه بــه صــورت گــروه مداخلــه و درمانــگاه بعــدی بــه
صــورت گــروه کنتــرل تقســیم بنــدی شــدهاند .هــر دو گــروه از
نظــر ســن و تحصیــات و اشــتغال بیــش از  %80همســان بودنــد.
ابــزار جمــع آوری اطالعــات و ارزیابــی عملکــرد پاســخگویان
پرسشــنامه ســنجش عملکــرد جنســی بــوده اســت .ابــزار جمــع
آوری داده در ایــن مطالعــه پرسشــنامه اســتاندارد شــده FSFI
( )Female sexual Function Indexبــوده اســت ،روایــی و
پایایــی  FSFIتوســط محمــدی و حیــدری در ســال  1387انجــام
گرفــت ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ در کل افــراد و بــرای کل مقیــاس
 0/70و باالتــر بــوده [ .]24پرسشــنامه  FSFIشــامل  19ســؤال

حزبیان و همکاران

نتایــج موجــود نشــان دهنــده وجــود  72درصــد افــراد گــروه
مــورد و  73درصــد افــراد گــروه شــاهد در رده ســنی  20تــا 34
ســال و میباشــد .نتایــج بدســت آمــده بــرای ســن همســران
گروههــای مــورد و شــاهد قــرار داشــتن  54و  56درصــد
در همیــن رده ســنی بــوده اســت 94 .درصــد مــادران در
گروههــای مــورد و شــاهد از نظــر اشــتغال بیــکار بودهانــد کــه
همیــن نتایــج بــرای پــدران در گروههــای مــورد و شــاهد 100
درصــد "شــاغل" گــزارش شــده اســت .نتایــج نشــان دادهانــد
کــه  91درصــد افــراد بیمــاری دیابــت و فشــارخون نداشــتهاند.
عــدم وجــود اختــاالت روانــی تشــخیص داده شــده توســط
پزشــک در هــردو گــروه از پاســخگویان گــزارش گردیــده اســت
و تمــام افــراد در گروههــای مــورد و شــاهد دارای عــدم ســابقه
اختــاالت جنســی تشــخیص داده شــده توســط پزشــک قبــل
از زایمــان بودهانــد .تقریبــاً نیمــی از افــراد بــرای گروههــای
مــورد ( 48درصــد) و شــاهد ( 52درصــد) روش پیشــگیری از
بــارداری خــود را طبیعــی گــزارش کردهانــد .در نهایــت قســمت
عملکــرد جنســی پاســخگویان در  6حــوزه مــورد بررســی واقــع
شــده اســت کــه حوزههــا بــه ترتیــب عبارتنــد بودهانــد از؛
میــل ،تحریــک روانــی ،رطوبــت ،ارگاســم ،رضایتمنــدی و درد
جنســی .نتایــج بــه تفصیــل در جــداول ( 1و  )2بــرای دو گــروه
مــورد و شــاهد ارزیابــی و گــزارش شــده اســت.
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عملکــرد جنســی زنــان میباشــد کــه در  6حــوزه مســتقل میــل
( ،)Desireتحریــک روانــی ( )Mental stimulationرطوبــت
واژن ( ،)Abdicationارگاســم ( )Orgasmرضایــت منــدی
( )Satisfactionو دردجنســی ( )Painمیباشــد .نمــرات در نظــر
گرفتــه شــده بــرای هــر یــک از  6حــوزه بــه طــور جداگانــه در
نظــر گرفتــه شــده و در آخــر نمــرات تمــام حوزههــا بــا هــم جمــع
شــده اســت .نمــره دهیافــراد بــه ایــن صــورت بودهاســت کــه؛
حــوزه میــل جنســی ( ،)5-1تهییــج جنســی ،رطوبــت مهبلــی،
ارگاســم ،حــوزه درد ( ،)5-0حــوزه رضایــت جنســی ( )5-0عــدد
صفــر بیانگــر عــدم رابطــه جنســی طــی  4هفتــه گذشــته بــوده
اســت .بــا جمــع نمــرات  6حــوزه بــا هــم نمــره کل مقیــاس
بدســت آمــده اســت .بدیــن ترتیــب نمــره گــذاری بــه گونــه بــوده
کــه نمــره بیشــتر مبیــن کارکــرد جنســی بهتــر بــوده و براســاس
هــم وزن نمــودن حوزههــا ،حداکثــر نمــره بــرای هــر حــوزه برابــر
 6و بــرای کل مقیــاس  36بــوده اســت .حداقــل نمــره بــرای حــوزه
میــل ( )1/2حــوزه تهییــج جنســی ،رطوبــت مهبلــی ،ارگاســم و
درد ( )0و حــوزه رضایتمنــدی ( )0/8و بــرای کل مقیــاس حداقــل
نمــره برابــر  2بــوده اســت .بــا توجــه بــه اســتاندارد بــودن ایــن
پرسشــنامه روایــی و پایایــی آن قبــ ً
ا مــورد تأییــد قــرار گرفتــه
اســت [ .]26در ایــن مطالعــه پکیــج آموزشــی شــامل لــوح فشــرده
و جــزوه آموزشــی تهیــه شــده کــه در ابتــدای جلســات در اختیــار
گــروه آزمــون قــرار گرفتــه اســت و بــه منظــور رعایــت اصــول
اخالقــی پــس ازپایــان جلســات مشــاورهای در اختیــار گــروه
کنتــرل نیــز قــرار گرفتــه اســت .جهــت انجــام مشــاوره از گامهــای
مشــاوره ایــی ( )GATHERاســتفاده شــده است [ .]7مداخلــه
شــامل یــک برنامــه مشــاورهای  4جلس ـهای بــود کــه مــدت هــر
جلســه  60دقیقــه و فاصلــه هــر جلســه یــک هفتــه بــود .بــا توجــه
بــه مراحــل فــوق اهــداف جلســات بــه ترتیــب شــامل:
جلســه اول :آشــنایی بــا آناتومــی دســتگاه تناســلی و فیزیولــوژی
فعالیــت جنســی و همچنیــن آمــوزش بهداشــت جنســی جهــت
جلوگیــری از انتقــال بیماریهــا میباشــد .کــه بدیــن منظــور از
مراحــل  )GATHER( 1،2،3اســتفاده نمودیــم.
هــدف جلســه دوم :تقویــت رفتــار جنســی در خانمهــا جهــت
افزایــش رضایــت جنســی میباشــد .کــه بــه دیــن منظــور از
مراحــل  )GATHER( 3،5اســتفاده نمودیــم.
هــدف جلســه ســوم :بهبــود مهارتهــای ذهنــی جهــت تقویــت
تحریــک وتهییــج جنســی در خانمهــا میباشــد .کــه بــه دیــن
منظــور از مراحلــه  )GATHER( 5اســتفاده نمودیــم.
وهــدف جلســه چهــارم :آمــوزش مهارتهــای الزم جهــت ایجــاد
تنــوع در رفتــار جنســی خانمهــا بــه منظــور افزایــش رضایــت

جنســی ،کــه بــه دیــن منظــور از مراحلــه )GATHER( 6
اســتفاده نمودیــم .در انتهــای یــک هفتــه پــس از آخریــن جلســه
مشــاوره مجــددا ً ســؤاالت پرسشــنامه طــی یــک جلســه مصاحبــه
از گــروه آزمــون و کنتــرل پرســیده شــده اســت و پرسشــنامه
توســط مشــاور تکمیــل گردیــده .همینطــور جهــت همــکاری
صادقانــه افــراد مــورد مطالعــه بــه جــای مشــخصات فــردی هــر
فــرد از کدهــای تعییــن شــده اســتفاده شــده اســت .پــس از جمــع
آوری دادههــا ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه
 16مرحلــه آنالیــز دادههــا صــورت گرفتــه کــه در ایــن قســمت
از تحقیــق از آزمونهــای شــاخص مرکــزی و پراکندگــی بــرای
گــزارش اطالعــات توصیفــی و آزمونهــای تــی زوجــی و تــی
مســتقل بــرای ارزیابــی عملکــرد افــراد در قبــل و بعــد از انجــام
مداخلــه در هــر دو گــروه مــورد وشــاهد و همینطــور بررســی
وجــود تفــاوت معنــی دار قبــل و بعــد از انجــام مداخلــه در بیــن
دو گــروه مــورد و شــاهد اســتفاده گردیــده اســت .تســت leaving
در هــر مــورد چــک شــد .و ســطح معنــاداری (statistic leaving
 )testبــرای همــه پارامترهــا باالتــر از  0/05بــوده اســت.
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جدول  :1آمارههای توصیفی حیطههای پرسشنامه عملکرد جنسی قبل و بعد از مشاوره در گروه کنترل
قبل از مشاوره
میل

۲

۹

4/83

2/069

۳۰

تحریک روانی

۰

۱۹

5/33

6/149

۳۰

رطوبت

۰

۱۲

3/50

4/547

۳۰

ارگاسم

۰

۱۲

3/50

4/666

۳۰

رضایتمندی

۲

۱۵

8/30

3/554

۳۰

درد جنسی

۰

۱۳

3/07

4/127

۳۰

0/6

13/3

4/75

4/17

30

کل
میل

۲

۹

4/83

2/052

۳۰

تحریک روانی

۰

۱۸

6/23

5/418

۳۰

رطوبت

۰

۱۳

5/10

4/237

۳۰

ارگاسم

۰

۱۳

5/03

4/230

۳۰

رضایتمندی

۲

۱۳

8/67

3/241

۳۰

درد جنسی

۰

۱۲

4/50

3/785

۳۰

0/6

13

5/72

3/827

30

کل

جدول  :2آمارههای توصیفی حیطههای پرسشنامه عملکرد جنسی قبل و بعد از مشاوره در گروه مداخله
حیطه

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین نمره

انحراف استاندارد

تعداد

قبل از مشاوره
میل

۲

۷

4/20

1/584

۳۰

تحریک روانی

۰

۱۹

۹

4/579

۳۰

رطوبت

۰

۱۶

8/20

3/458

۳۰

ارگاسم

۰

۱۱

7/03

3/211

۳۰

رضایتمندی

۲

۱۳

9/43

2/944

۳۰

درد جنسی

۰

۱۳

6/23

3/298

۳۰

0/6

13/16

7/34

3/179

30

کل
بعد از مشاوره
میل

۴

۱۰

7/53

۲۷۹/۱

۳۰

تحریک روانی

۵

۱۷

12/77

3/245

۳۰

رطوبت

۵

۱۷

10/83

3/007

۳۰

ارگاسم

۱

۱۲

7/53

2/501

۳۰

رضایتمندی

۵

۱۴

۱۰/۱۰

2/280

۳۰

درد جنسی

۲

۹

5/40

2/283

۳۰

3/66

13/16

9/02

2/432

30

کل

276

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 10:05 +0430 on Thursday July 19th 2018

بعد از مشاوره

] [ DOI: 10.21859/nmj-24048

حیطه

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین نمره

انحراف استاندارد

تعداد

حزبیان و همکاران
جدول  :3آمارههای توصیفی برای تفاضل قبل و بعد از مشاوره برای پرسشنامه عملکردی جنسی در دو گروه
کنترل

5/83

10/426

30

مداخله

10/07

16/852

30

جدول  :4آمارههای توصیفی برای قبل و بعد از مشاوره پرسشنامه عملکرد جنسی به تفکیک گروه
گروه

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین نمره

انحراف استاندارد

تعداد

عملکرد جنسی قبل از مشاوره
مداخله

9

62

40/07

14/26

30

عملکرد جنسی بعد از مشاوره
کنترل

4

66

34/27

19/47

30

مداخله

41

73

67/41

7/35

30

بــرای بررســی وجــود تفــاوت معنــی دار در قبــل و بعــد از مداخلــه
درگــروه هــای مــورد و شــاهد و همینطــور بررســی وجــود تفــاوت
معنــی دار بیــن گروههــای مــورد و شــاهد قبــل و بعــد از انجــام
مداخلــه از آزمونهــای تــی زوجــی و تــی مســتقل اســتفاده
گردیــده کــه نتایــج آنهــا در جــداول ( 3و  )4آورده شــده اســت.
همانطــور کــه نتایــج جــداول نشــان میدهــد قبــل ( )40/07و
بعــد ( )67/41از انجــام مداخلــه از نظــر عملکــرد جنســی تفــاوت
معنــی دار در ســطح  99درصــد اطمینــان بــرای گروههــای مداخلــه
وجــود دارد .ولــی در گــروه شــاهد قبــل ( )28/53و پــس از یــک
مــاه ( )34/37تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد .همینطــور بیــن
گروههــای مــورد و شــاهد در قبــل و بعــد از انجــام مداخلــه نیــز
تفــاوت معنــی داری در ســطح اطمینــان  99درصــد وجــود دارد.
نتایــج جــدول توصیفــی بــاال بیانگــر ایــن مطلــب میباشــد کــه
تفــاوت قبــل و بعــد از مشــاوره بــرای عملکــرد جنســی بــرای
گــروه کنتــرل بــه طــور متوســط  5/8بــوده اســت کــه بیانگــر
ایــن موضــوع میباشــد کــه در گــروه کنتــرل کــه هیــچ گونــه
مشــاورهای دریافــت نکردنــد وضعیــت عملکــرد جنســی بــه میــزان
بســیار کمــی بهتــر شــده اســت کــه ایــن مقــدار در گــروه مداخلــه
حــدود  ۱۰گــزارش شــده اســت کــه نســبت بــه گــروه کنتــرل در
وضعیــت بهتــری (لزوم ـاً نــه از جنبــه آمــاری) بــوده اســت.
بحث
عملکــرد جنســی در دوران پــس از زایمــان دچــار تغییــرات وســیعی
میشــود .زیــرا فــرد در ایــن دوران از نظــر جســمی و روحــی دچــار
تغییــرات میشــود .از طرفــی مســئولیت نگهــداری از کــودک و
نگرانــی مــادر از تطابــق بــا وضعیــت جدیــد ،داشــتن ارتبــاط

مطلــوب از نظــر جنســی را مشــکل ســاز میکنــد [ .]27از طرفــی
شــیر دهــی هــم میتوانــد یکــی از عوامــل تأثیــر گــذار بــر عملکــرد
جنســی زنــان باشــد .شــیر دهــی ســبب افزایــش پروالکتیــن شــده،
کــه ایــن امــر باعــث کاهــش گنــادو تروپیــن هــای جنســی شــده و
باعــث خشــکی واژن و در نهایــت درد جنســی میشــود [ .]28امــا
برخــی از محققیــن معتقــد انــد کــه در صــورت مکیــدن پســتان
توســط کــودک میــل جنســی زنــان افزایــش مییابــد [ .]29الزم
بــه ذکــر اســت کــه در مطالعــات متعــددی مشــکالت جنســی پــس
از زایمــان  %50بیــان شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع
پاســتور ( )2006در مطالع ـهای بــه ایــن نتجیــه دســت یافــت ،کــه
 %50زنــان در دوران پــس از زایمــان از  2یــا چنــد مشــکل جنســی
بــه صــورت همزمــان رنــج میبرنــد [ .]27بــا توجــه بــه مطالعــه
نیــک پــور و همــکاران شــیوع مشــکالت عملکــرد جنســی پــس از
زایمــان در  6حیطــه عملکــرد جنســی بــه شــرح زیــر میباشــد.
درد در ابتــدای دخــول آلــت تناســلی ( )%48/75درد در حیــن
نزدیکــی ( )%40نرســیدن بــه اوج لــذت جنســی ( )%13نداشــتن
میــل جنســی ( )%31/25خشــکی مهبــل ( )%18/13خــارش پــس
از مقاربــت ( )%10بیــان نمودنــد [ .]30بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی
اختــال عملکــرد جنســی زنــان در دوران پــس از زایمــان ،ایــن
مطالعــه بــا هــدف بررســی تأثیــر مشــاوره بــر عملکــرد جنســی
زنــان پــس از زایمــان انجــام گرفتــه اســت.
در مطالعــه حاضــر بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده پیرامــون
مهــم بــودن توجــه بــه عملکــرد جنســی زنــان ،بــه بررســی
عملکــرد جنســی زنــان قبــل و بعــد از انجــام مشــاوره بــا مراحــل
" "GATHERپرداختــه شــده اســت .نتایــج مطالعــه حاضــر
نشــان میدهــد کــه مشــاوره بــر بهبــود نمــره عملکــرد جنســی
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نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داده کــه تفــاوت عملکــرد جنســی قبــل
و بعــد از مشــاوره در گــروه مداخلــه  12گــزارش شــده اســت .کــه
ایــن میــزان در مقایســه بــا گــروه شــاهد از تفــاوت معنــی داری
برخــوردار میباشــد .ایــن امــر خــود نشــان دهنــده تأثیــر مشــاوره
بــر بهبــود عملکــرد جنســی زنــان میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع کــه در جلســات مشــاورهای آگاهیهــای الزم در مــورد
آناتومــی و فیزیولــوژی دســتگاه تناســلی ،نحــوه تقویــت رفتــار
جنســی ،بهبــود مهارتهــای ذهنــی جهــت تقویــت تحریــک ،و
آمــوزش مهارتهــای الزم جهــت ایجــاد تنــوع در روابــط جنســی در
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تأثیــر گذار بــوده .همچنیــن در هــر یــک از حیطههــای عملکــرد
جنســی (میــل ،تحریــک ،رطوبــت ،ارگاســم ،رضایــت منــدی ،درد
جنســی) ایــن اختــاف معنــی دار میباشــد .کــه بــا مطالعــه ،Ayaz
 Kubilayدر ســال  2008در ترکیــه انجــام گرفــت همخوانــی
دارد .نتایــج مطالعــه  Ayazو  Kubilayنشــان میدهــد کــه 4
مــاه پــس از مشــاوره میانگیــن عملکــرد جنســی زنــان از 36/7
بــه  63/80ارتقــا یافتــه و میــزان عملکــرد جنســی گــروه مداخلــه
نســبت بــه گــروه شــاهد تفــاوت معنــی داری داشــته اســت0/05( .
>  .]31[ )Pدر صورتــی کــه بــا توجــه بــه مطالعــه Temel،Unral
( )2009تغییــر در حیطــه ارگاســم در گــروه آزمــون معنــی دار
نبــوده ( .]1[ )P > 0/459در مطالعــه حاضــر در گــروه مداخلــه
قبــل از انجــام مشــاوره نمــره کل عملکــرد جنســی  40/07و پــس
از انجــام مشــاوره بــه  67/41تغییــر یافتــه .کــه ایــن تفــاوت معنــی
دار میباشــد ( )P > 0/05در گــروه شــاهد نیــز قبــل از انجــام
مشــاوره نمــره کل عملکــرد جنســی  25/53و پــس از گذشــت 4
هفتــه بــه  34/27تغییــر یافتــه ،کــه تفــاوت معنــی داری را نشــان
نمیدهــد .در مطالعــهای کــه توســط رســتمخانی و همــکاران بــا
عنــوان بررســی تأثیــر مشــاوره براســاس مــدل  PLISSITبــر
عملکــرد جنســی زنــان انجــام گرفــت میــزان عملکــرد جنســی
زنــان قبــل از مداخلــه در گــروه مداخلــه  25/3و پــس از مداخلــه
 29/4بــود کــه از نظــر آمــاری معنــی دار بــوده ( .)P > 0/001در
صورتــی کــه در گــروه شــاهد قبــل از انجــام مداخلــه  24/48و پــس
از مداخلــه  23/74از نظــر آمــاری ایــن اختــاف معنــی دار نبــوده
(.]32[ )P = 0/946
همچنیــن در مطالعـهای بــا هــدف بررســی تأثیــر مشــاوره بــر عملکــرد
جنســی زنــان نخســت زا در دوران شــیر دهــی کــه توســط محمــدی
و همــکاران در ســال  2010در تهــران انجــام گرفــت ،نتیجــه حاصلــه
نشــان داد کــه بــا توجــه بــه همگــن بــودن گــروه مداخلــه و کنتــرل
در ابتــدای مطالعــه ،در انتهــای مطالعــه در گــروه مداخلــه نســبت بــه
گــروه شــاهد میانگیــن کلــی نمــره عملکــرد جنســی در هــر  6حــوزه
عملکــرد افزایــش معنــی داری داشــته ( .]33[ )P > 0/05امــا در
مطالعــه  Ayazو  Kubilayتغییــر حیطــه درد در گــروه مداخلــه معنی
دار نبــود ( .)P < 0/05احتمــاالً علــت اختــاف نتایــج مــا و ایشــان بــه
دلیــل ایــن بــوده ،کــه گــروه نمونــه آن مطالعــه دچــار بیمــاری بــوده
(اســتومی) و ایــن عامــل درد جنســی ایــن افــراد را تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت [ .]1در مطالعــه حاضــر میــزان نمــره عملکــرد جنســی در
ابتــدا در گــروه مداخلــه  40/07و در گــروه شــاهد  28/53میباشــد.
بــا توجــه بــه عــدم تفــاوت معنــی دار در اطالعــات دموگرافیــک ایــن
تفــاوت نمــره کســب شــده شــاید بــه دالیــل زیــر باشــد.
در بررســی وضعیــت اشــتغال دو گــروه ،گــروه مداخلــه 16/8
شــاغل بودنــد .در صورتــی کــه گــروه شــاهد  6/7شــاغل داشــتند.

در مــورد میــزان تحصیــات در گــروه مداخلــه حــدود %4
دانشــگاهی بیشــتر و حــدود  %6ابتدایــی کمتــر وجــود داشــت.
لــذا ایــن تفــاوت میــزان تحصیــات و اشــتغال میتوانــد باعــث
شــود کــه در گــروه مداخلــه نمــره عملکــرد جنســی قبــل از
مداخلــه بــه دلیــل اطالعــات بیشــتر خانمهــا در ایــن گــروه
باشــد .تفــاوت در ایــن مــوارد باعــث ایجــاد اختــاف معنــی دار
در برخــی ســؤاالت دموگرافیــک (بهداشــت جنســی ،مــدت زمــان
گذشــته از آخریــن زایمــان ،تعــداد دفعــات نزدیکــی در هفتــه
پــس از زایمــان) در دو گــروه قبــل از انجــام مداخلــه گردیــد .کــه
بــا اســتفاده از آزمــون کواریانــس اثــر عامــل مخــدوش گــر حــذف
گردیــد ،و دادههــا در دو گــروه همســان ســازی شــد .پــس از
انجــام مداخلــه میــزان نمــره عملکــرد جنســی در گــروه مداخلــه
 67/41و در گــروه شــاهد ایــن میــزان بــه  34/27رســیده اســت.
بــه نظــر میرســد کــه بــا اجــرای برنامــه مشــاوره بــرای زنــان
پــس از زایمــان بهبــودی در عملکــرد جنســی زنــان حاصــل
میگــردد .بــا توجــه بــه کــم هزینــه بــودن برنامــه مشــاورهای
اگــر کارشناســان محتــرم مراکــز بهداشــت از مشــاوره جهــت
تشــخیص اختــال عملکــرد جنســی پــس از زایمــان اســتفاده
نماینــد .میتــوان باعــث تشــخیص زودهنــگام و حــل مشــکالت
عملکــرد جنســی زنــان در مراحــل اولیــه گردنــد ،و در صــورت لزوم
ارجــاع بــه متخصــص ذی صــاح در اولیــن فرصــت انجــام گــردد.
از آنجــا کــه ســامت جنســی جــز مهمــی از ســامت جامعــه بــوده
پرداختــن بــه ایــن امــر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار میباشــد.
در سیســتم بهداشــتی کشــور در حــال حاضــر خدمــات بســیاری
در جهــت ســامت بــاروری و مراقبتهــای الزم انجــام میگیــرد.
امــا مشــاوره و آمــوزش جنســی هنــوز جــز برنامههــای مراکــز
بهداشــت قــرار نگرفتــه اســت .بــه نظــر میرســد کــه سیســتم
فعلــی بهداشــت از نظــر نیــروی مناســب بــرای ارائــه ایــن برنامــه
کمبــود ندارنــد امــا آمــوزش الزم بایــد بــرای ایــن نیروهــا انجــام
شــود ،و ایــن افــراد را جهــت ارائــه خدمــات آمــاده ســازد [.]32
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Abstract
Introduction: Sexual problems affect different aspects of women's lives. It seems that
counseling at an early stage can solve many of their problems. This study was conducted to
Keywords:
evaluate the effect of counseling on sexual function.
Sexual Counseling
Methods: This study was a randomized clinical trial on women referred to health cenSexuality
ters of Hamadan, conducted in 2015, at the return time (four weeks to three months after
Postpartum
delivery). Sixty patients were randomly divided into two groups. The intervention group
Women
received four sessions. To gather the data, FSFI (Female Sexual Function Index) was used,
which was given to the patients on the first visit, as well as five weeks later. Scores of sexual
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function were measured before and after the intervention. In two parts, descriptive and
Hezbiiyan Z, Khodakarami B,
Parsa P, Faradmal M J. The effect inferential data were analyzed using SPSS software, paired t-test and independent t-test.
of postnatal counseling on sex- Results: Patients in the intervention and control groups were matched in terms of demoual function in women referred graphic changes (P < 0.05); there was no difference between the intervention and control
to health centers in Hamedan in groups. The mean scores of sexual function in the interventional group had a meaningful
1392. Sci J Hamadan Nurs Midwifedifference before (40.07) and after (61.47) the intervention (P < 0.01), but in the control
ry Fac. 2016;24(4):272-280.DOI:
group there was no significant difference between time zero (28.53) and after one month
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(34.37), which represented the effective role of advisers in improving sexual function.
© 2016 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: According to the results, it seems that counseling postpartum women can
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improve their sexual performance.

