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چکیده
مقدمــه :در دوران بــارداری ممکــن اســت رضایــت زناشــویی بــه علــت بــروز برخــی مشــکالت جنســی کاهــش
یابــد .مشــاوره جنســی بــا زن بــاردار ممکــن اســت عــوارض ناشــی از دوران بــارداری را کاهــش دهــد .پژوهــش
حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیرمشــاوره جنســی بــر رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار طراحــی شــده اســت.
روش کار :بررســی تأثیــر مشــاوره جنســی بــر رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار یــک مطالعــه کارازمایــی بالینــی
تصادفــی همــراه بــا گــروه کنتــرل میباشــد ،شــرکت کننــدگان  80زن بارداربودنــد کــه بــه مراکــز بهداشــتی
درمانــی شهرســتان مالیــر مراجعــه کردنــد .تعــداد  40درگــروه مداخلــه مشــاورهای بــه مــدت  4جلســه 45-90
دقیق ـهای و  40نفــر در گــروه کنتــرل بودنــد .نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی انجــام شــد .ابــزار گــرد اوری
دادههــا پرسشــنامه دموگرافیــک و پرسشــنامه رضایــت زناشــویی  47ســوالی Enriching, Relationship,
) Issues, Communication, and Happiness (ENRICHبــود .در پایــان انالیــز دادههــا بــا نــرم افــزار
 SPSS22انجــام شــد.
یافتههــا :رضایــت زناشــویی در گــروه آزمــون ،تفــاوت معنــی داری درقبــل ،دو و چهــار هفتــه بعدازمشــاوره
را نشــان داد( .بــه ترتیــب  )P> 0/001 ،0/001همچنیــن رضایــت زناشــویی در گــروه کنتــرل نشــان داد کــه
اختــاف معن ـیداری میــان قبــل و دوهفتــه بعــد از مداخلــه وجــود داشــت ( ) P= 0/034ولــی قبــل و چهــار
هفتــه بعــد از مداخلــه معن ـیدار نبــود () P= 0/593
نتیجــه گیــری :بــا ارائــه مشــاوره در خصــوص مســائل جنســی زوجیــن میتــوان زوجیــن را بــرای روبــرو
شــدن بــا تغییــرات دوران بــارداری و ســازگاری بــا آنهــا آمــاده ســاخت و بدیــن ترتیــب از بــروز تنشهــا و
مشــاجرات زوجهــا در ایــن دوران پیشــگیری نمــود.

مقدمه
رابطــه زناشــویی بــه عنــوان مهمتریــن و اساسـیترین رابطــه انســان
توصیــف شــده اســت ،زیــرا ســاختار اولیــه را بــرای بنــا نهــادن
رابطــه خانوادگــی و تربیــت کــردن نســل آینــده فراهــم میســازد
[ .]1بــه نظــر ،Sillimanرضایــت زناشــویی وضعیتــی اســت کــه در
آن زن و شــوهر بیشــتر مواقــع احســاس خوشــبختی و رضایــت از
یکدیگــر و از ازدواجشــان دارنــد .یکــی از بهتریــن تعاریــف رضایــت
زناشــویی توســط هاکینــز ارائــه شــده اســت؛ او رضایــت زناشــویی را
احساســات عینــی از خشــنودی ،رضایــت و لــذت تجربه شــده توســط

زن یــا شــوهر ،زمانــی کــه همــه جنبههــای ازدواجشــان را در نظــر
میگیرنــد ،تعریــف میکنــد .رضایــت یــک متغیــر نگرشــی اســت
و خصوصیــت فــردی زن و شــوهر محســوب میشــود [ .]2روابــط
زناشــویی رضایتمنــد باعــث رشــد شایســتگی ،توانایــی ســازگاری و
ســازش افــراد شــده و ایــن افــراد عمومــاً عمــر طوالنیتــر ،تغذیــه
ســالم و دلخــواه داشــته ،دچــار افســردگی و مشــکالت روانشــناختی
کمتــری شــده و کــودکان ســازگارتر بــا وضعیــت تحصیلــی بهتــری
دارنــد [ .]3رضایــت جنســی بــرای بیشــتر زوجیــن مهــم بــوده و یک
موضــوع فــردی تلقــی میگــردد .رضایــت از رابطــه جنســی ،یکــی

معصومی و همکاران
ازعوامــل مهــم رضایــت از زندگــی زناشــویی اســت کــه برســامتی
وکیفیــت زندگــی زوجیــن مؤثــر اســت [ .]4اگــر رابطــه جنســی
بیــن زوجیــن قانــع کننــده نباشــد ،مــی توانــد منجــر بــه احســاس
ناکامــی ،محرومیــت ،عــدم احســاس امنیــت وکاهــش ســامت روان
و در نتیجــه کاهــش خشــنودی زناشــویی زوجیــن و از هــم پاشــیدن
خانــواده شــود [ .]6 ,5از طــرف دیگــر ،روابــط جنســی شــکل دهنــده
بخشــی از ادراکات مهــم زوجیــن از یکدیگــر اســت کــه تــداوم بخــش
ازدواج هســتند[ .]7تعریــف رضایــت جنســی بــه قضــاوت وتحلیــل
هرفــرد از رفتــار جنســی خویــش کــه آن را لــذت بخــش تصــور
مــی کنــد ،اطــاق میشــود .ســطوح باالیــی از رضایــت جنســی
منجــر بــه افزایــش کیفیــت زناشــویی شــده کــه ایــن امــر منجــر بــه
کاهــش بــی ثباتــی در طــی زندگــی زناشــویی میگــردد [.]9 ,8
رضایــت از رابطــه جنســی یکــی ازعوامــل مهــم رضایــت اززندگــی
زناشــویی اســت وکســانی کــه رضایــت جنســی بیشــتری دارنــد
بــه طــور قابــل مالحظــهای کیفیــت زندگــی بهتــری را نســبت
بــه آنهایــی کــه رضایــت جنســی ندارنــد ،گــزارش میدهنــد [,8
 .]10در مطالعــات ،رابطــه مســتقیمی بیــن رضایــت جنســی و
رضایــت زناشــویی دیــده شــد ،طــوری کــه رضایــت جنســی بیشــتر،
خشــنودی زناشــویی بیشــتری رابــه دنبــال دارد [ .]12-10براســاس
نتایــج گزارشــات درایــران ،بســیاری از زوجیــن از عــدم رضایــت در
روابــط جنســی رنــج میبرنــد و  50تــا  60درصــد طالقهــا و 40
درصــد از خیانتهــا و معاشــرتهای پنهانــی نیــز بــه همیــن دلیــل
اســت[ .]16-13در طــی بــارداری رضایــت جنســی ممکــن اســت
بــدون تغییــر بمانــد ،افزایــش ،و یــا کاهــش یابــد .هــر کــدام از ایــن
تغییــرات میتوانــد منجــر بــه بــروز آثــار منفــی طوالنــی مــدت
در مســائل جنســی و ســامت روانــی مــادر شــود [ .]17اطالعــات
ناکافــی زوجیــن در زمینــه رابطــه جنســی دردوران بــارداری و
وجــود نگــرش منفــی و حتــی خرافــات نســبت بــه مســائل جنســی
درایــن دوران ،باعــث بــروز مشــکالتی میشــود ،بــه طوریکــه کــم
شــدن ارتبــاط جنســی و یــا قطــع بــدون دلیــل آن میتوانــد باعــث
کــم شــدن ارتبــاط عاطفــی و محبــت آمیــز از ســوی همسرشــده و
باعــث اضطــراب و عــدم اعتمــاد بــه نفــس در مادرگــردد [.]20-18
ایــن مســئله ســبب میشــود درســت در زمانــی کــه زوجهــا نیــاز
دارنــد بیــش از هرزمــان دیگــری بــه هــم نزدیــک باشــند ،دچــار
ســردرگمی و اختــاف شــوند [ .]21کــول ( )1999میگویــد
مشــاوره زناشــویی بــه زوجیــن می آمــوزد کــه چگونــه در شــرایط
بحرانــی بــا همسرشــان همدلــی نشــان دهنــد و ســوء تعبیرهــا را
بــه حداقــل برســانند و رضایــت از رابطــه زناشــویی را ارتقــاء بخشــند
[ .]22مشــاوره جنســی یــک فرآینــد طوالنــی اســت کــه از طریــق
آن افــراد اطالعــات و دانــش الزم در مــورد مســائل جنســی را
کســب میکننــد و نگرشــها ،عقایــد و ارزش هــای خــود را تشــکیل

میدهنــد و فرآینــدی اســت کــه بــه رشــد جنســی ســالم ،بهداشــت
زناشــویی ،روابــط بیــن فــردی ،عاطفــه ،نزدیکــی ،تصــور بدنــی و
نقش هــای جنســیتی کمــک میکنــد [ .]23برنامههــای مشــاوره و
آموزشــی بهداشــت جنســی میتواننــد باعــث بهبودرضایــت جنســی
و در نتیجــه افزایــش کیفیــت زندگــی زناشــویی شــوند [ .]24از آنجــا
کــه مشــاوره مامایــی باعــث پیشــگیری از آســیبهای روانــی -جنســی
از طریــق ارائــه اطالعــات ،توصیههــا و آگاهــی دادن بــه زوجیــن
میشــود ،بــه زوجیــن بــرای شــناخت مشــکل ،بررســی و تجزیــه و
تحلیــان و همچنیــن تصمیــم گیــری و انتخــاب راه حــل مناســب
کمــک میکننــد ،]25[ .بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات محــدودی در
حمایــت از تأثیــر مشــاوره جنســی بــر رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار
انجــام شــده اســت؛ مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی تأثیــر مشــاوره
جنســی بــر رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار صــورت گرفتــه اســت.
روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه کارازمایــی بالینــی تصادفــی همــراه
بــا گــروه کنتــرل مــی باشــد کــه در ســال  1394در شهرســتان
مالیــر بــر روی  80زن بــاردار ( 40نفــر گــروه آزمــون و  40نفــر
کــروه کنتــرل) ،بــر اســاس نمونه گیــری تصادفــی و بصــورت
قرعــه کشــی ،بــا در نظــر گرفتــن پنهانســازی زنــان بــه دو گــروه
آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند .بــا ایــن روش از اختصــاص افــراد
مــورد مطالعــه بــه صــورت ســلیقهای بــه گــرو ههــای آزمــون و
کنتــرل پیشــگیری شــد .همچنیــن حجــم نمونــه در ایــن مطالعــه
بــر اســاس معلومــات  β = 0/2 ،α = 0/05میباشــد؛ بــا توجــه
بــه اینکــه  5مرکــز شــهری در شهرســتان مالیــر وجــود دارد
بــه طــور تصادفــی  4مرکــز بهداشــتی درمانــی انتخــاب شــد.
کــه  2مرکــز رابــه گــروه کنتــرل و  2مرکــز را بــه گــروه آزمــون
اختصــاص داده شــد (مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره یــک ،دو،
ســه و پنــج شــهری) و افــراد مراجعــه کننــده بــه هــر مرکــز هــم
بــر اســاس جــداول تصادفــی انتخــاب شــدند ،کــه در دو مرحلــه
پیــش آزمــون قبــل از مشــاوره ،پــس آزمــون  2و  4هفتــه بعــد
از صــورت گرفــت .معیــار ورود شــامل :ســن بــارداری 24-26
هفتــه ،گســتره ســنی  18-35ســال ،گذشــت حداقــل یکســال از
زندگــی زناشــویی ،عــدم اعتیــاد خــود و همســر بــه مــواد مخــدر و
مشــروبات الکلــی ،نداشــتن بیمــاری روانــی حــاد و ناتــوان کننــده
خــود و همســر ،نداشــتن اختــال هویــت جنســی خــود و همســر
و عــدم اســتفاده از داروهــای خــواب آور بــوده اســت .معیــار خــروج
شــامل :بــروز هــر گونــه مشــکل بــارداری در طــی مطالعــه (ســقط،
دکولمــان ،وضعیــت غیرطبیعــی جنیــن ،پروالپــس بنــد نــاف،
خونریــزی ،دیابــت ،فشــارخون ،زایمــان زودرس و ،)...الگوهــای
غیرطبیعــی قلــب جنیــن و یــا کاهــش حــرکات جنیــن بــه گونـهای
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کــه نیــاز بــه مداخلــه پزشــکی داشــته باشــد در پژوهــش حاضــر
بــه منظــور اندازه گیــری رضایــت زناشــویی ،از پرسشــنامه فــرم
کوتــاه  47ســوالی رضایــت زناشــویی انریــچ اســتفاده شــده اســت.
ایــن پرسشــنامه بــه وســیله اولســن و همــکاران ( )1989طراحــی
شــده کــه بمنظــور تعییــن حیطههــای کاری و نقــاط قــوت روابــط
زناشــویی بــکار م ـیرود [ .]26همچنیــن از ایــن پرسشــنامه بــرای
تشــخیص زوجهایــی اســتفاده میشــود کــه نیــاز بــه مشــاوره و
تقویــت رابطــه خــود دارنــد .کرامــت و همــکاران اعتبــار ایــن
پرسشــنامه را بــا ضریــب الفــا  0/91گــزارش کردهانــد [ .]10درفــرم
 47ســؤالی نمره گــذاری بــر اســاس یــک مقیــاس  5درجــه ای
اســت (کام ـ ً
ا موافقــم ،موافقــم ،نــه موافــق نــه مخالــف ،مخالفــم،
کام ـ ً
ا مخالفــم) .حداکثرنمــره آزمودنــی 100اســت و نمــره باالتــر
نشــان دهنــده رضایــت زناشــویی بیشــتر اســت .نمــره کمتــر از30
نشــان دهنــده نارضایتــی شــدید همســران ،نمــره بیــن 30تــا 40
نشــانگر عــدم رضایــت از روابــط زناشــویی ،نمرههــای بیــن 40تــا
 60نشــانگر رضایــت نســبی همســران ،نمره هــای بیــن  60تــا70
نشــانگر رضایــت زیــاد و نمرههــای باالتــر از 70نشــانگر رضایــت
فــوق العــاده از روابــط زناشــویی بیــن همســران اســت [ .]27در
ابتــدا تمامــی زنــان بــاردار  24-26هفتــه بــا داشــتن شــرایط وارد
طــرح شــدند و ســپس بــه صــورت تصادفــی بــه دوگــروه آزمــون
و کنتــرل تقســیم شــدند .در ابتــدا هــر دو گــروه قبــل از مداخلــه
پرسشــنامه رضایــت زناشــویی انریــچ را تکمیــل کردنــد .گــروه
کنتــرل در یــک مــاه فقــط مشــاوره روتیــن از مامــای درمانــگاه
را دریافــت میکردنــد ،در حالــی کــه گــروه آزمــون عــاوه بــر
مراقبــت روتیــن ،از مشــاوره جنســی بــه صــورت هفتگــی توســط
مامــای دوره دیــده بهره منــد میشــدند .جلســات بــه صــورت
هفتگــی طــی  4جلســه  45-90دقیقــهای صــورت میگرفــت.
پژوهشــگر جهــت بررســی و تقویــت رضایــت زناشــویی گــروه
آزمــون ،تمــاس تلفنــی هفتگــی بــا آنــان داشــت .جهــت انجــام
پسآزمــون هــر دو گــروه مجــددا ً پرسشــنامه را  2هفتــه و  4هفتــه
بعــداز اتمــام مشــاوره تکمیــل نمــوده و ســپس نتایــج پژوهــش
مــورد تجزیــه تحلیــل قرارگرفــت .تحلیــل امــاری دادههــا بــا نــرم
افــزار  SPSS22و نتایــج بــا آزمونهــای تــی ،کای دو ،مــن ویتنــی
و ویلکاکســون مــورد مقایســه قــرار گرفــت.
یافتهها
در مطالعــه حاضــر تعــداد  80نفــر زن بــاردار معیــار ورود بــه
مطالعــه را داشــتند کــه در دو گــروه آزمــون ( 40نفــر) و کنتــرل
( 40نفــر) مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .بــر اســاس آزمــون
کولموگــروف اســمیرنف متغیرهــا دارای توزیــع نرمــال میباشــند.
( )P < 0/05همچنیــن براســاس آزمــون کایدو بیــن گــروه آزمــون
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و کنتــرل درتمامــی متغیرهــای کیفــی ،تفــاوت معن ـیداری وجــود
نداشــت ( .)P > 0/05بنابرایــن زنــان بــاردار در دو گــروه آزمــون و
کنتــرل همســان بودنــد .همچنیــن آزمــون تــی تســت بیــن گــروه
آزمــون و کنتــرل در تمامــی متغیرهــای کمــی تفــاوت معن ـیداری
را نشــان نــداد ()P > 0/05؛ بنابرایــن میانگیــن متغیرهــا در دو
گــروه آزمــون و کنتــرل همســان بــود .بــر اســاس نتایــج بــه دســت
آمــده در مــورد متغیرهــای کیفــی؛ نتایــج مطالعــه نشــان داد،
در گــروه آزمــون و کنتــرل  15درصــد شــاغل بودنــد .بیشــترین
فراوانــی در مقاطــع تحصیلــی مربــوط بــه زنــان بــاردار؛ تحصیــات
دبیرســتانی بــوده کــه  42/5درصــد ( 17نفــر) بــوده اســت35 ،
درصــد از همســران ایشــان ( 14نفــر) تحصیــات دبیرســتان و
 35درصــد ( 14نفــر) تحصیــات دانشــگاهی داشــتند .در مــورد
خواســته بــودن حاملگــی در افــراد مــورد مطالعــه نتایــج بدیــن
صــورت بــود کــه  77/5درصــد ( 31نفــر) بــارداری خواســته
داشــتند 90.درصــد ( 36نفــر) افــراد رضایــت جنســی در قبــل از
بــارداری را ذکــر کردنــدو  52/5درصــد ( 21نفــر) از بــی خطــر
بــودن نزدیکــی در دوران بــارداری ایــن اظهــار بــی اطالعــی کردنــد.
همچنیــن میانگیــن ســن مــادران در گــروه آزمــون 26/32 ± 3/92
ســال و در گــروه کنتــرل  27/10 ± 4/77ســال بــود .همــان طــور
کــه در جــدول یــک نشــان داده شــده اســت ،در متغیرهــای کمــی
مطالعــه تفــاوت معن ـیداری میــان دو گــروه مشــاهده نشــد (0/05
<  .)Pســایر متغیرهــای کمــی مطالعــه بــر اســاس میانگیــن و
انحــراف معیــار در جــدول  2آورده شــده اســت.
جدول  :1مراحل و جلسات مشاوره
مدت زمان مشاوره  45-90دقیقه
جلسه اول
 شامل شرح و بررسی اناتومی و فیزیولوژی مادر در دوران بارداری تشریح مراحل  4گانه سیکل پاسخ جنسی و تفاوتهای جسمی و روانیزن و مرد در هر یک از مراحل چرخه جنسی
جلسه دوم
 بررسی و تشریح حیطههای عملکرد جنسی و تغییرات ان در دورانبارداری
اصالح باورهای غلط درمورد روابطجنسیدر دوران بارداریجلسه سوم
تشریح و بررسی الگوی تغییرات جنسی دردوران بارداری
جلسه چهارم
 تشریح پوزیشن های مختلف نزدیکی در دوران بارداری با توجه بهمحدودیتهای این دوران
رعایت نکاتالزم بهداشتی درهنگام نزدیکیدربارداری -عوامل مؤثر بر رضایت جنسی و بدنبال آن رضایت زناشویی در بارداری

معصومی و همکاران
جدول  :2مشخصات دموگرافیک و بارداری زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهرستان مالیر در گروه آزمون وکنترل

مشخصات متغیرهای کمی
سن

درآمد

سن بارداری

تعداد حاملگی

تعداد فرزندان زنده
تعداد سقط

تعداد فرزندان فوت شده

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سطح معنیداری

روشآماری

26/32

3/92

27/10

4/77

0/43

آزمون تی مستقل

1217500

1/15

927500

4/96

0/14

آزمون تی مستقل

24/77

0/83

24/77

0/80

1/00

آزمون تی مستقل

1/62

0/70

1/97

1/04

0/08

آزمون تی مستقل

0/55

0/59

0/72

0/93

0/32

آزمون تی مستقل

0/10

0/30

0/30

0/60

0/06

آزمون تی مستقل

0/05

0/22

0

0

0/16

آزمون تی مستقل

جدول  :3مقایسه میانگین رضایت زناشویی قبل ،دوهفته و چهار هفته بعد از مداخله به تفکیک در گروه آزمون و کنترل با استفاد از آنالیز واریانس
دادههای تکراری
گروه آزمون
قبل از دوهفته بعد چهارهفته بعد
از مداخله
مداخله از مداخله

گروه کنترل
آماره
آزمون

P-Value

قبل از دوهفته بعد چهارهفته بعد آماره
آزمون
از مداخله
مداخله از مداخله

79/00

*>0/001

2/55

54/52
51/20
رضایت
()7/76
زناشویی ()8/05
مقادیر در جدول بصورت میانگین (انحراف معیار) بیان شده اند.
)6/48( 59/20

45/67
()10/10

47/75
()11/05

46/30
()10/02

P-Value
0/10

جدول  :4مقایسه دو به دو متغیرهای متغیر رضایت زناشویی قبل ،دوهفته و چهار هفته بعد از مداخله در گروه آزمون
قبل و دوهفته بعد از مداخله
P-Value
آماره آزمون
رضایت زناشویی

-3/32

*>0/001

قبل و چهار هفته بعد از مداخله
P-Value
آماره آزمون
-8/00

بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس دادههــای تکــراری بــه مقایســه متغیــر
رضایــت زناشــویی در ســه مقطــع زمانــی قبــل از مداخلــه ،بعــد از
مداخلــه و چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه در هــر یــک از گروههــای
آزمــون و کنتــرل پرداختــه شــد .بــر اســاس ایــن آزمــون کــه در
جــدول  3آورده شــده اســت ،میــان میانگیــن نمــرات در ســه مقطــع
در گــروه آزمــون اختــاف معن ـیداری وجــود داشــت (،)P < 0/05
بنابرایــن بــا اســتفاده از روش  LSDبــه مقایســه دو بــه دو متغیــر
رضایــت جنســی پرداختــه شــد.
نتایــج ایــن آزمــون در جــدول  4نشــان داد بیــن میانگیــن نمــرات
رضایــت زناشــویی در گــروه آزمــون قبــل و دو هفتــه بعــد از مداخلــه،
قبــل و چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه ،همچنیــن دو هفتــه و چهــار
هفتــه بعــداز مداخلــه اختــاف معن ـیداری وجــود داشــت (< 0/05
 .)Pبهطــوری کــه امتیازرضایتمنــدی زناشــویی از 51/20 ± 8/05
در قبــل از مداخلــه ،بــه  54/52 ± 7/76در دو هفتــه و ± 6/48
 59/20در چهــار هفتــه بعــد افزایــش یافــت .میانگیــن و انحــراف
معیــار رضایــت زناشــویی در گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه ،دوهفتــه
بعــد از مداخلــه و چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه بــه ترتیــب 10/10
 47/75 ± 11/05 ،45/67 ±و  46/30 ± 10/02بــود (جــدول .)3

*>0/001

دوهفته بعد و چهار هفته بعد از مداخله
P-Value
آماره آزمون
-4/67

*>0/001

همــان طــور کــه در جــدول  5نشــان داده شــده اســت در گــروه
آزمــون ،چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه درصــد افــرادی کــه در ســطح
رضایــت زیــاد بودنــد افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن مشــاهده
میشــود در گــروه آزمــون در قبــل از مداخلــه بیشــتر افــراد (75
درصــد) رضایــت نســبی و متوســط را ذکــر کردنــد ،کــه در دو هفتــه
بعــد از مداخلــه نیــز همچنــان بیشــترین hمــار مربــوط بــه رضایــت
نســبی و متوســط بــوده ( 75درصــد) ،همچنیــن چهــار هفتــه بعــد
از مداخلــه نیــز بیشــترین افــراد رضایــت نســبی و متوســط راذکــر
میکننــد ( )47/5و ایــن درحالیســت کــه در چهــار هفتــه بعــد از
مداخلــه  2/5درصــد افــراد عــدم رضایــت 45 ،درصــد رضایــت زیــاد
و باالتــر و  5درصــد افــراد رضایــت فــوق العــاده داشــتند .میانگیــن و
انحــراف معیــار رضایــت زناشــویی در گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه،
دو هفتــه بعــد از مداخلــه و چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه بــه ترتیــب
 47/75 ± 11/75 ،45/67 ± 10/10و  46/30 ± 10/02بــوده کــه
بــر اســاس آزمــون تی-زوجــی اختــاف معنــیداری میــان قبــل و
دوهفتــه بعــد از مداخلــه وجــود داشــت ( )P = 0/034ولــی رضایــت
زناشــویی قبــل و چهــار هفتــه بعــد از مداخلــه معنــیدار نبــود
(( .)P = 0/593جــدول .)3
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جدول  :5فراوانی مطلق و نسبی رضایت زناشویی درگروه آزمون و کنترل
گروه کنترل

گروه آزمون
قبل از
مداخله

دوهفته بعد از
مداخله

چهارهفته بعد از
مداخله

قبل از
مداخله

دوهفته بعد از
مداخله

چهارهفته بعد از
مداخله

عدم رضایت

)10/0( 4

)5/0( 2

)2/5( 1

)25/0( 10

)30/0( 12

)32/5( 13

رضایت نسبی و
متوسط

)75/0( 30

)75/0( 30

)47/5( 19

)62/5( 25

)52/5( 21

)55/0( 22

رضایت زیاد و باالتر

)12/5( 5

)17/5( 7

)45/0( 18

)7/5( 3

)15/0( 6

)12/5( 5

رضایت فوق العاده

)2/5( 1

)2/5( 1

)5/0( 2

)5/0( 2

)2/5( 1

0

بحث
بــر اســاس نتایــج مطالعــه ،میــزان نمــره رضایــت زناشــویی در گــروه
آزمــون در قبــل از مداخلــه از  51/20 ± 8/05در قبــل از مشــاوره ،بــه
 54/52 ± 7/76در دو هفتــه و  59 /20 ± 6/48در چهــار هفتــه بعــد
افزایــش یافــت ،کــه اختــاف معنــی داری درایــن گــروه وجودداشــت
(بــه ترتیــب  ) P> 0/001 ، P> 0/001ومــی تــوان ادعــا نمودکــه
مشــاوره جنســی دردوران بــارداری توانســته در افزایــش رضایتمنــدی
زناشــویی زنــان بــاردار مؤثــر باشــد .مطالعــه حاضر بــا مطالعــه منگلی
و همــکاران ،کــه در آن مداخلــه بــه صــورت ارائــه یــک پمفلــت
آموزشــی بــود و رضایــت زناشــویی قبــل و یــک مــاه بعــد از مداخلــه
گــردآوری شــد همخوانــی دارد ،چنانکــه امتیــاز بنــدی رضایــت
زناشــویی از  168/8 ± 28در قبــل از آمــوزش بــه 187/3 ± 18/2
در بعــد از آمــوزش افزایــش یافــت و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد
کــه بــا ارائــه آموزشهایــی درخصــوص ویژگیهــا و تغییــرات دوران
بــارداری و بعــد از زایمــان ،میتــوان رضایــت زناشــویی را افزایــش
داد [ .]28همچنیــن پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه  )2006( Schulzو
 )1994( Zimmermannدر رابطــه بــا افزایــش تأثیــر مشــاوره بــر
رضایــت جنســی و زناشــویی همخوانــی دارد [.]30-28
مطالعــه حاضــر همچنیــن بــا مطالعــات پــاک گوهــر و همــکاران
( )2013همخوانــی داشــت .در مطالعــه پــاک گوهــر مشــاوره جنســی
بــرای زنــان نابــارور در دو مرحلــه قبــل ازمداخلــه و ســه مــاه بعــد
از مداخلــه صــورت گرفــت کــه نشــان داد اختــاف معنــاداری بیــن
میانگیــن رضایــت جنســی و زناشــویی زوجیــن وجــود دارد (0/0001
>  Baron .]5[ )Pو  )2006( Byrneدرنتایــج مطالعــات خــود
بیــان کردنــد کــه آمــوزش جنســی یــا مشــاوره زناشــویی در ســامت
خانــواده ،کاهــش خشــونتهای جنســی در خانــواده ،جلوگیــری
از بیماریهــای مقاربتــی ،نگــرش مثبــت نســبت بــه روابــط جنســی،
لــذت جنســی ،کاهــش ناســازگاری در خانــواده ،کســب تجربــه
لــذت بخــش جنســی و رضایــت جنســی زوجیــن در نتیجــه رضایــت
زناشــویی زوجیــن نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد [ .]31رهنمــا در
ســال  1381بــا اســتفاده از فــرم کوتــاه پرسشــنامه انریــچ ،رضایــت
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زناشــویی زوجیــن را قبــل و بعــد از آمــوزش مــورد بررســی قــرار
داد و تأثیــر آمــوزش را مثبــت اعــام کــرد [ )Avery( .]32نیــز
نشــان داد کــه پــس از مشــاوره ،نمــره در پــس آزمــون و در پیگیــری
 6مــاه بعــد نســبت بــه نمــره پیــش آزمونبــه مراتــب باالتــر بــوده
اســت .نتایــج تحقیــق حاضــر نیــز مشــابه یافتههــای فــوق اســت
و بیانگــر آن اســت کــه مشــاوره جنســی ،رضایــت زناشــویی را
افزایــش میدهــد؛ بطوریکــه آزمــون امــاری ،اختــاف معنــاداری در
هــر مرحلــه نســبت بــه مرحلــه قبــل نشــان میدهــد (> 0/001
 .]33[ )Pجهانفــر و همکارانــش معتقدنــد کــه بــا ارائــه مشــاوره
مناســب در زمینــه مســائل جنســی بــه تدریــج مشــکالت موجــود
در روابــط جنســی زوجیــن از بیــن رفتــه و نــا آگاهی هــا جــای
خــود را بــه دانــش و آگاهــی کامــل میدهــد [ .]34مطالعــه حاضــر
نشــان داد عــدم مشــاوره جنســی و مداخلــه در گــروه کنتــرل در
افزایــش میانگیــن و انحــراف معیــار ایــن افــراد هیــچ گونــه تغییــری
بوجــود نیــاورده بطــوری کــه آزمــون آمــاری ،اختــاف معنــاداری
در هــر مرحلــه نســبت بــه مرحلــه قبــل نشــان نمیدهــد .بــه
ترتیــب دو و چهــار هفتــه نســبت بــه قبــل از مداخلــه= 0/034( ,
)P = 0/593 ،Pپژوهــش حاضــر بــا مطالعــه بابــازاده و همــکاران
بــا عنــوان بررســی تأثیــر آمــوزش بــر تغییــرات فعالیــت جنســی
در بــارداری همخوانــی داشــته و در آن اختــاف معنــاداری بیــن
رضایــت از روابــط جنســی زنــان در گــروه مداخلــه ،قبــل و 2
مــاه بعــد از آمــوزش وجــود داشــت؛ در حالیکــه در گــروه کنتــرل
اختــاف معنــاداری مشــاهده نــشد ( .]35[ )P = 0/83در مقایســه
دو گــروه آزمــون و کنتــرل ،پژوهــش حاضــر گویــای آن اســت کــه
بعــد از مداخلــه بیــن گــروه آزمــون و کنتــرل اختــاف معنــیدار
بــوده کــه بــا مطالعــه پــاک گوهــر و همــکاران همخوانــی داشــته
اســت .و بــا مداخلــه در گــروه آزمــون رضایــت زناشــویی نســبت
بــه گــروه کنتــرل افزایــش داشــته اســت و ایــن اختــاف معن ـیدار
میباشــد ( )P > 0/001مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه Cooper
و همــکاران ( )1987در مــورد مقایســه دوگــروه آزمــون و کنتــرل
همخوانــی دارد؛ ایــن مطالعــه بــه مقایســه برنامــه بهبــود جنســی

معصومی و همکاران
و آمــوزش ارتبــاط بــر رضایــت جنســی زناشــویی پرداختــه اســت؛
زوجیــن گــروه آزمــون بــرای  4هفتــه متوالــی ،هفتــه ای  2جلســه
در جلســات شــرکت میکردنــد ویــک گــروه کنتــرل هــم درنظــر
گرفتــه شــده بــود .هــر ســه گــروه  3مــاه بعــد از اتمــام جلســات
قبــل و همزمــان بعــد از آمــوزش ارزیابــی شــدند .تحلیــل کواریانــس
نشــان داد همســرانی کــه در برنامــه بهبــود رابطــه جنســی شــرکت
کــرده بودنــد بــه لــذت بیشــتری از رابطــه جنســی خــود در مقایســه
بــا دو گــروه دیگــر رســیدند .بــه عــاوه شــرکت کننــدگان در برنامــه
بهبــود رابطــه جنســی مقــدار بیشــتری از بیــان عاطفــه و محبــت را
احســاس میکردنــد و روی هــم رفتــه رضایــت زناشــویی آنهــا را
بهبــود یافتــه گــزارش میکردنــد [ .]36نبــی پــور ( )2008نشــان
داد کــه آمــوزش مهارتهــای جنســی ،میتوانــد باعــث احساســات
مثبــت ،نزدیکــی و صمیمــت بــه همســر ،افزایــش ارتبــاط زناشــویی
و در نتیجــه تــداوم آن و افزایــش تــوان حــل تعــارض زوجیــن و
رضایــت زناشــویی شــود [ )2005( Byers .]37کــه در پژوهشهــای
خــود بــه دنبــال یــک ارتبــاط علــت و معلولــی بیــن ارتبــاط جنســی
و ارتبــاط زناشــویی بــود ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه یــک ارتبــاط
متقابــل دوطرفــه بیــن رضایــت جنســی و رضایــت زناشــویی وجــود
دارد [ .]38از تحقیقــی کــه توســط  Corsiniدر ســال  1953انجــام
شــده اینطــور نتیجه گیــری میشــود کــه روابــط جنســی ،شــکل
دهنــده بخشــی از ادراکات زوجیــن از همدیگــر اســت کــه تــداوم
بخــش ازدواج اســت .همچنیــن یافتههــای وی نشــان داد کــه
رضایــت زناشــویی میتوانــد بــه هم نوایــی و یــا تطابــق زوجیــن در
روابــط جنسیشــان وابســته باشــد [.]7

نتیجه گیری
بــا ارائــه مشــاوره در خصــوص مســائل جنســی زوجیــن میتــوان
زوجیــن را بــرای روبــرو شــدن با تغییــرات دوران بــارداری و ســازگاری
بــا آنهــا آمــاده ســاخت و بدیــن ترتیــب از بــروز تنشــها و مشــاجرات
زوجهــا در ایــن دوران پیشــگیری نمــود .حصــول چنیــن نتیجــهای
ضــرورت ارائــه خدمــات آموزشــی بهداشــت روانــی و مشــاوره زوجیــن
در دوران بــارداری و برطــرف ســاختن نیازهــای آموزشــی آنــان را
مطــرح میســازد.
تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بــا تأییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ( )IR.UMSHA.REC.1394.225در ســال  1394انجــام
شــده و در پایــگاه ثبــت کارازماییهــای بالینــی وزارت بهداشــت بــه
شــماره ( )IRCT2015070713405N11بــه ثبــت رســیده اســت.
ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه ارشــد مشــاوره در مامایــی بهنــاز
نجاتــی بــه راهنمایــی ســرکار خانــم دکتــر معصومــی میباشــد.
همچنیــن مراتــب تشــکر و ســپاس خــودرا نســبت بــه کلیــه عزیزانــی
کــه در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد و کارکنــان مراکــز بهداشــتی
(شــماره یــک ،دو ،ســه و پنــج) شهرســتان مالیــر بخصــوص
ســرکارخانم دکتــر گلفــام و پرایــی اعــام میداریــم.
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Abstract
Introduction: Marital satisfaction may be reduced during pregnancy due to the outbreak
of some sexual problems. Sexual consultation with pregnant females may decrease the side
Keywords:
effects of pregnancy. The present study was designed to investigate the effect of sexual conMarital Satisfaction
sultation on marital satisfaction of pregnant females.
Sexual Satisfaction
Methods: The present study was a randomized clinical trial with a control group; the parSexual Consultation
ticipants were 80 pregnant females, who had attended the medical centers of Malayer City.
Pregnancy
Forty females were allocated to the consultation group for four 45- to 90-minute sessions
and forty females were allocated to the control group. Sampling was done randomly. The
How to Cite this Article:
questionnaires included a demographic questionnaire and marital satisfaction questionMasoomi S Z, Nejati B, Mortazavi
A, Parsa P, Karami M. Investigating naire, Enriching, Relationship, Issues, Communication and Happiness (ENRICH), which
the Effects of Sexual Consultation had 47 questions. Statistical analysis of the data was done using the SPSS 22 software.
on Marital Satisfaction Among Results: The mean marital satisfaction scores in the experimental group revealed signifiPregnant Women: A Randomized cant differences between the week before and two and four weeks after the consultation (P
Clinical Trial. Sci J Hamadan Nurs
< 0.001 and P < 0.001, respectively). Marital satisfaction in the control group also showed
Midwifery Fac. 2016;24(4):256a significant change between the week before and two weeks after the consultation (P =
263.DOI: 10.21859/nmj-24046
0.03), yet this difference was not significant before and four weeks after the intervention
© 2016 Scientific Journal of Hamadan (P = 0.593).
Nursing & Midwifery Faculty
Conclusions: By providing sexual consultation for partners, we can prepare them to deal
and cope with pregnancy changes, and in this way we can prevent tension and arguments
during this period.

