Volume 18, Issue 2, Winter 2020, Pages: 20-29

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 20:54 +0330 on Tuesday September 29th 2020

[ DOI: 10.29252/psj.18.2.20 ]

Pajouhan Scientific Journal

: 10.29252/psj.18.2.20

Original Article

The Relationship between Attitudes and Sexual Function in
Pregnant Women Referred to Health Centers - Medical City of
Hamadan
Arezoo Shayan (Mc.S)1 , Raheleh Khodabandeloo (Mc.S)2, Farzaneh Solatani (PhD)1,
Kowsar Esfandeh (Mc.S)3, Seyedeh Zahra Masoumi (PhD)4,*, Younes Mohammadi
(PhD)5, Soraya Dargahi (Mc.S)2, Mehri Esmaili (Mc.S)2
1

2

3

4

5

Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
MSc in Midwifery Counseling, Student Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
MSc in Speech Therapy, Department of Speech Therapy,Faculty of rehabilitation Sciences, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran
Department of Midwifery, Student Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
Department of Statistics and Epidemiology, Modeling of Non-communicable Diseases Research Center, School of Health,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

* Corresponding Author: Seyadeh Zahra Masoumi, Associate Professor, Department of Midwifery, Student Research
Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran . Email:
zahramid2001@yahoo.com

Abstract
Received: 29/10/2019
Accepted: 02/12/2019
How to Cite this Article:
Shayan A, Khodabandeloo R,
Solatani F, Esfandeh K,
Masoumi SZ, Mohammadi Y,
Dargahi S, Esmaili M. The
Relationship between Attitudes
and Sexual Function in Pregnant
Women Referred to Health
Centers - Medical City of
Hamadan. Pajouhan Scientific
Journal. 2020; 18(2): 20-29.
DOI: 10.29252/psj.18.2.20

Background and Objective: Pregnancy is one of the most sensitive stages
of human life and can affect various aspects of one's life, including sex.The
purpose of this study was to investigate the relationship between attitude
and sexual function of pregnant women referring to comprehensive health
centers in Hamadan city in 2017.
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study. 260
eligible pregnant women were selected randomly from Hamadan
comprehensive health centers. Data collection tools included questionnaires
of women's attitude and sexual function during pregnancy, It consisted of 5
questions of personal information, 12 questions of sexual attitude and 19
questions of sexual function during pregnancy. Data were analyzed by
SPSS software version 21 using descriptive and inferential statistical tests
at the significant level of 0.05.
Results: Most respondents were in the age group of 26-35 years. Most
sexual beliefs in pregnancy were related to fear of harm to the fetus as a
result of activity (63.1%) and fear of abortion (51.2%). The Pearson
correlation test showed a significant correlation between the two variables
of sexual beliefs and sexual function of women during pregnancy (p
<0.001). There was a significant relationship between desire for pregnancy
and sexual attitude as well as age and duration of cohabitation and sexual
function during pregnancy (P <0.05).
Conclusion: According to the results, sexual attitudes in pregnancy are not
appropriate due to misconceptions and therefore it is recommended to
educate pregnant women in health centers as well as in clinics.
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مجله علمی پژوهان
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مقاله پژوهشی

ارتباط نگرش و عملکرد جنسی زنان باردار مراجعهکننده به مراکز جامع خدمات سالمت
شهرستان همدان
آرزو

شایان8

 ،راحله خدابنده لو ،2دکتر فرزانه سلطانی ،8کوثر اسفنده ،3دکتر سیده زهرا معصومی ،*،4یونس

محمدی ،5ثریا درگاهی ،2مهری
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4
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گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
کارشناس ارشد مشاوره در مامایی ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
گروه مامایی ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :سیده زهرا معصومی ،دانشیار ،گروه مامایی ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ایران .ایمیلZahramid2001@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1338/78/70 :
تاریخ پذیرش مقاله1338/73/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :دوران بارداری از مراحل حساس زندگی انسان است و می تواند جنبه های گوناگون زندگی
افراد از جمله اعمال جنسی را تحت تاثیر قرار دهد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نگرش و
عملکرد جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت شهرستان همدان در سال 1331
انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود .تعداد  217نفر از زنان باردار واجد
شرایط برای ورود به مطالعه به صورت تصادفی از مراکز جامع سالمت شهر همدان انتخاب شدند .ابزار
گردآوری داده ها شامل پرسشنامههای نگرش و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری بود که مشتمل بر 5
سوال اطالعات فردی 12 ،سوال نگرش جنسی و  13سوال عملکرد جنسی در دوران بارداری بود .داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSS21و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی و در سطح معناداری  7/75تجزیه و
تحلیل شدند.
یافته ها :بیشترین رده سنی پاسخگویان در ردهی  21-35سال بوده است .بیشترین نگرش جنسی افراد در
بارداری مربوط به ترس از صدمه به جنین در نتیجه فعالیت ( 13/1درصد) و ترس از سقط جنین (/2
51درصد) بوده است .با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،بین دو متغیر نگرش جنسی و عملکرد جنسی
زنان در دوران بارداری همبستگی معنی داری مشاهده شد ( .)P<70771بین سن و مدت زمان زندگی
مشترک و عملکرد جنسی در دوران بارداری رابطه معناداری مشاهده شد (.)P<7/75
نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده نگرش جنسی افراد در بارداری به علت تصورات نادرست مناسب
نبوده و بنابراین پیشنهاد می شود در مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کلینیک ها ،آموزش مسائل جنسی
به زنان باردار داده شود.
واژگان کلیدی :نگرش جنسی؛ عملکرد جنسی؛ بارداری؛ زنان باردار

مقدمه
روابط زناشویی از جمله آداب اجتماعی است که در تمام
جوامع بشری تا به امروز متداول بوده و این خود دلیلی است بر
اینکه یک سنت فطری میباشد .در واقع رابطه جنسی کششی
طبیعی در فضای مناسب خانواده بوده و پذیرش و احساس
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رضایت از آن در حفظ نظام خانوادگی موثر است .در واقع
عمل کرد جنسی موضوع قابل توجهی است و سرکوب آن بصورت
دراز مدت باعث تاثیر منفی بر روی زندگی فرد میشود و
عملکرد جنسی پایهای جهت ثبات یک فرهنگ میباشد ] .[1در
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مواد و روشها
این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی ار نوع مقطعی
بود که بر روی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات
سالمت در سال  31-30انجام شد .پس از کسب مجوز از مرکز
بهداشت همدان و کمیته اخالق در پژوهش و انجام هماهنگی
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دوران بارداری ،بعلت عدم وجود آگاهی در زمینه فیزیولوژی
بارداری و همچنین انجام فعالیت جنسی در این دوران،
همچنین اعتقادات و باورهای غلطی که ممکن است از محیط
اطر اف به مادران منتقل شود ،نگرش و عملکرد جنسی آنها می
تواند تحت تاثیر قرار گیرد و به علت ترس از صدمه به جنین و
یا از دست رفتن حاملگی یا عواقب ناشی از آن ،فعالیت جنسی
برخی زنان طی بارداری متوقف می شود و به دنبال آن تبعات
زیادی برای زنان و همسرانشان به بار می آورد ] .[2در اولویت
قرار دادن تمایالت جنسی امری واقعبینانه است ،چرا که مشکل
جنسی میتواند اثرات مختلف در دیگر جنبههای زندگی
شخصی و اجتماعی داشته باشد؛ به طوری که برخی از
اختالالت و درگیری ذهنی ،عزت نفس پایین ،شکست و شرایط
دیگر زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد ].[3
علیرغم اینکه تمایالت جنسی (ذاتی و غیر ارادی)
میباشند ،نگرش و رفتارهای جنسی آموختنی هستند؛ بنابراین
فعالیتهای جنسی مشابه میتواند برای افراد مختلف معانی
متفاوتی داشته باشد و حتی برای یک شخص ،از یک زمان به
زمان دیگر تغییر کند .بنابراین هرگونه اختاللی که منجر به
ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود،
میتواند اختالل عملکرد جنسی را به همراه داشته باشد.
علیرغم اینکه تمایالت جنسی (ذاتی و غیر ارادی) میباشند،
نگرش و رفتارهای جنسی آموختنی هستند؛ بنابراین
فعالیتهای جنسی مشابه میتواند برای افراد مختلف معانی
متفاوتی داشته باشد و حتی برای یک شخص ،از یک زمان به
زمان دیگر تغییر کند .بنابراین هرگونه اختاللی که منجر به
ناهماهنگی و درنتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود
میتواند اختالل عملکرد جنسی را به همراه داشته باشد .نگرش
افراد نسبت به ارزشها در اَعمال جنسی باعث درک فرد از
زمینههای فرهنگی -اجتماعی آنها میشود و از راه شناخت
نگرش افراد میتوان ابعاد متناقض تمایالت جنسی آنها را
شناخت .بارداری تغییرات وسیعی در نگرش زنان از روابط
جنسی را به همراه دارد .از طرف دیگر در دوران بارداری
احساس شوهر نسبت به زن عمیقتر و محبتش نسبت به او
بیشتر میشود ،زیرا اینک او نه تنها همسر ،بلکه مادر فرزندش
نیز میباشد ].[1،4
با توجه به اهمیت روابط جنسی در زندگی زناشویی و
تغییراتی که در دوران بارداری ایجاد شده و بر روابط جنسی
تاثیر میگذارند و با توجه به اینکه نگرش افراد بر چگونگی رفتار
آن ها موثر است و برای ایجاد تغییر در رفتار یا بروز رفتارهای
صحیح ،نخست باید در نگرش آنها تغییر ایجاد کرد ،به همین
جهت بررسیهایی در زمینه نگرش افراد در دوران بارداری و
روابط زناشویی صورت گرفته است .عملکرد نامطلوب جنسی
زنان یک مشکل رایج است که اثرات زیان بخشی بر کیفیت
زندگی آنان دارد و ممکن است تحت تأثیر منفی هرگونه

استرس ،اختالل هیجانی یا ناآگاهی از کارکرد وفیزیولوژی رفتار
جنسی قرار گیرد .اختالل در عملکرد جنسی ممکن است در
تمام طول عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد
طبیعی پدید آید .این اختالل میتواند فراگیر ،موقعیتی ،کلی یا
جزئی باشد ].[5
فعالیت جنسی طی بارداری تحت تأثیرتغییرات فیزیکی و
هیجانی و همچنین عقاید و باورها در این رابطه قرار میگیرد،
اما بیشتر مشکالت جنسی این دوران ناشی از باورها و تصورات
غلط و عدم درک صحیح ازتغییرات فیزیکی و هیجانی طی
حاملگی است ].[0،1
به طور کلی تاثیر بارداری برروی روابط زناشویی را میتوان
به دو صورت تفسیرنمود -1 :این دوران میتواند منجر به
عمیقتر شدن روابط زوجین گردد و یا  -2منجر به از هم
گسیختگی آن شود ] .[8نتایج پژوهش  Leeنشانگر افزایش
شناخت خود ،افزایش توانایی در برقراری ارتباط جنسی و
استحکام روابط زناشویی در پی فعالیت جنسی در دوران
بارداری بود ] .[3همچنین در متاآنالیز انجام شده بر روی 53
مطالعه در زمینه فعالیت جنسی در دوران بارداری نشان داد که
اگر زوجین در دوران بارداری فعالیت جنسی لذت بخش داشته
باشند ،روابط خانوادگی آنها تا سه سال و چهار ماه بعد از
زایمان بهبود مییابد و روابط بین آنها نیز از ثبات بیشتری
برخوردار خواهد بود ] .[17اگر چه برقراری رابطه جنسی بدون
رعایت اصول صحیح در دوران بارداری ،ممکن است عوارضی را
برای مادر و جنین در پی داشته باشد ،با این وجود ،علم پزشکی
هیچ محدودیتی برای انجام فعالیت جنسی اصولی و سالم در
یک بارداری طبیعی وبدون عارضه قائل نشده است و زنان باردار
سالم میتوانند در دوران بارداری رابطه جنسی متعادلی داشته
باشند ].[11،12
علیرغم وجود مطالعات متعدد به ویژه در کشورهای توسععه
یافته ،پژوهشهای انجام گرفتعه در ایعران و در حعوزه بهداشعت
جنسی دوران بارداری با رویکرد ویعژه بعه مسعائل و ارزشهعای
اعتقععادی ،بافععت فرهنگعی ،ویژگعیهععا و سععاختارهای قععومیتی،
وضعیت اقتصادی -اجتماعی و موارد مشابه محدود میباشعد .از
سوی دیگر با توجه به لزوم مشاوره زنان باردار توسط ماماهعا در
دوران بارداری در خصوص مسائل جنسی ،هدف از این پعژوهش
تعیین ارتباط نگرش و عملکرد جنسی زنعان بعاردار بعود تعا بعر
اساس نتایج بدست آمده ماماها بتواننعد مشعاوره مناسعبی را در
این خصوص ارائه دهند.

شایان و همکاران

جدول  :8فراوانی و درصد پاسخ زنان باردار در بعد باورهای جنسی
سواالت
-1ترس از صدمه به جنین در نتیجه فعالیت جنسی
 -2ترس از صدمه به خود در نتیجه فعالیت جنسی
-3ترس از ایجاد عفونت در نتیجه فعالیت جنسی
-4ترس از سقط جنین در نتیجه فعالیت جنسی
-5ترس از زایمان زودرس در نتیجه فعالیت جنسی
-1اعتقاد همسر نسبت به گناه بودن فعالیت جنسی در دوران بارداری
-0اعتقاد زن نسبت به گناه بودن فعالیت جنسی در دوران بارداری
-8کاهش توجه زن نسبت به همسر در نتیجه توجه به جنین
-3کاهش توجه همسر نسبت به زن در نتیجه توجه به جنین
-17اعتقاد زن بر کاهش جذبه جنسی در نتیجه بارداری
-11نگرانی از سرانجام بارداری و کاهش آرامش در نتیجه آن
-12اعتقاد بر مانع بودن بارداری در برابر تامین نیازهای جنسی همسر
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،2زمستان 8311

خیر

بله
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

114
02
125
133
115
51
50
14
33
111
118
84

13/1
20/0
48/1
51/2
44/2
13/1
21/3
24/1
15/7
42/0
45/4
32/3

31
188
135
120
145
273
273
131
221
143
142
101

31/3
02/3
51/3
48/8
55/8
87/4
08/1
05/4
85/7
50/3
54/1
10/0
23
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ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد نگرش و
عملکرد جنسی در دوران بارداری مشتمل بر 12سوال نگرش
جنسی در دوران بارداری و  13سوال در ارتباط با عوامل موثر
بر فعالیت جنسی و تغییرات الگوی فعالیت جنسی در سه ماهه
اول ،دوم و سوم بارداری (میل جنسی ،دفعات فعالیت جنسی،
وضعیت فعالیت جنسی و ناراحتی حین و بعد از فعالیت جنسی)
بود که بصورت بی نام و با رعایت حریم افراد توسط خود نمونه
ها تکمیل گردید .در پرسشنامه نگرش جنسی در دوران بارداری
(  12سؤالی)پاسخ ها بصورت بلی-خیر و نمره  1-7بود .بدین
ترتیب دامنه نمرات بین صفر تا  12متغیر می باشد .کسب نمره
باالتر نشان دهنده داشتن باورهای غلط بیشتر نسبت به فعالیت

یافتهها
بیشترین رده سنی پاسخگویان در ردهی  35-21سال با
فراوانی  144نفر و کمترین در ردهی  45-31بود ،بیشترین رده
شغلی پاسخگویان در ردهی خانهدار(  238نفر )%31/5،و
کمترین در ردهی شغلی آزاد ( 1نفر )%2/3 ،بود %05 .از زنان
(135نفر) بارداری خواسته گزارش کردند.
بعد باورهای جنسی  12سوال را توصیف کرده است .تعداد
پاسخگویان در این بعد از پرسشنامه  217نفر که کمترین نمره
پاسخگو صفر و بیشترین نمره پاسخگو  12میباشد .بیشترین
باور افراد در رابطه با عملکرد جنسی در بارداری مربوط به ترس
از صدمه به جنین در نتیجه فعالیت ( 13/1درصد) و ترس از
سقط جنین (51/2درصد) بود (جدل .)1
میانگین و انحراف معیار کلی در بعد عملکرد جنسی
( 20/12)3/43نشان داده است .اکثر پاسخ افراد در زمینه
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های الزم با تقسیم شهر به چهار منطقه جغرافیای (شمال،
جنوب ،غرب و شرق همدان) و بر اساس لیست مراکز جامع
خدمات سالمت همدان و انتخاب تصادفی یک مرکز از هر
منطقه ،تعداد چهار مرکز (درمانگاههای امام حسین و دکتر
سمیعی  17و امام خمینی "ره" و امام حسین) در نظر گرفته
شد .سپس با استفاده از شماره پرونده زنان باردار واجد شرایط
ورود به مطالعه تعداد  11نفر به صورت تصادفی و در دسترس از
هر مرکز انتخاب گردید .پس از انجام هماهنگی هالی الزم با
زنان باردار و کسب رضایت کتبی ،پرسشنامه در اختیار آن ها
داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه ،داده ها بر اساس اهداف
مطالعه تجزیه و تحلیل گردید.
طبق مطالعه باللی دهکردی ] [13و با در نظر گرفتن آلفای
 5درصد و توان  87درصد و ضریب همبستگی  57درصد به
تعداد  212نفر برای مطالعه در نظر گرفته شد.

جنسی در بارداری است و پرسشنامه عملکرد جنسی در دوران
بارداری ( 13سؤالی) ،پاسخ ها بصورت طیف لیکرتی  5درجه ای
با نمره دهی  4-7بود .بدین ترتیب دامنه نمرات بین صفر تا 01
متغیر بود .کسب نمره باالتر نشان دهنده عملکرد جنسی بهتر
در بارداری است.
در صورت عدم پاسخگویی به بیش از  17درصد سواالت
پرسشنامه ،نمونه مذکور حذف و فرد دیگری جایگزین شد.
جهت تعیین روایی ،پرسشنامه در اختیار  17نفر از اساتید
دانشکده پرستاری و مامایی قرار گرفته و نظرات بیان شده
ایشان اعمال گردید .پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ ( )7/87تعیین گردید .دادهها پس از
جمعآوری با نرمافزار  SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و از آزمونهای آماری مانند آنالیز واریانس ،ضریب همبستگی و
آمار های توصیفی و تی مستقل استفاده شد.

ارتباط نگرش و عملکرد جنسی زنان باردار

جدول  :2فراوانی و درصد پاسخ زنان باردار در بعد عملکرد جنسی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

05

28/8

83

34/2

81

33/1

0

2/0

3

1/2

01

20/3

35

31/5

84

32/3

0

2/0

3

1/2

57

13/2

81

33/1

111

42/0

11

4/2

2

7/8

50

21/3

84

32/3

173

33/1

12

4/1

4

1/5

12

23/8

84

32/3

171

38/8

3

3/5

4

1/5

43

18/8

33

35/8

173

33/1

12

4/1

3

1/2

42

11/2

53

22/0

128

43/2

20

17/4

4

1/5

11

23/5

03

28/1

173

41/3

14

5/4

3

1/2

87

37/8

35

31/5

14

24/1

14

5/4

0

2/0

82

31/5

30

30/3

40

18/1

21

17/7

8

3/1

80

33/5

32

35/4

53

27/4

22

8/5

1

2/3

51

21/5

177

38/5

81

33/1

15

5/8

3

1/2

44

11/3

83

34/2

178

41/5

15

5/8

4

1/5

30

14/2

81

33/1

111

44/1

11

1/2

5

1/3

53

27/4

13

24/2

110

45/7

21

8/1

1

2/3

34

13/1

07

21/3

112

43/1

47

15/4

4

1/5

15

5/8

35

13/5

171

38/8

08

37/7

31

11/3

20

17/4

14

10/0

121

41/5

53

27/4

13

5/7

33

12/0

54

27/8

113

45/8

43

11/5

11

4/2

عملکرد جنسی به میزان کم یا متوسط بود (جدول .)2
از آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون رابطه بین دو
متغیر باورها و عملکرد استفاده شد که بین این دو متغیر
باورهای جنسی و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری
همبستگی معنی دار و مستقیم مشاهده شد ( P> 7/771 p-و
 n= 217و ( )r=7/233جدول شماره .)3
بیشترین فراوانی زنان باردار در ردهی سنی  35-21سال و
کمترین در ردهی  45-31سال بود .نتایج آزمون تعقیبی توکی
نشان داد که بین رده سنی  25-15و  35-21 ،35-21و
 45-31در عملکرد جنسیشان ،تفاوت معنی داری دیده شد،
24

ولی ردههای دیگر سنی زنان باردار دارای میانگین نمرات
متفاوتی نسبت به هم هستند (جدول  .)4بدین معنا که با
افزایش سن میانگین نمره عملکرد جنسی کاهش یافته بود.
بیشترین فراوانی زنان باردار در ردهی مدت زمان زندگی
مشترک 1-5 ،سال و کمترین در ردهی  27سال به باال ،بود.
بین ردههای مدت زمان زندگی مشترک تفاوت معنیداری
وجود داشت .با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی در مدت
زمان زندگی مشترک زنان باردار در ردههای  27به باال با 5-1
و 17-1دارای میانگین نمرات متفاوتی هستند .در ردههای
دیگر این تفاوت میانگینها از جنبه آماری هم معنیدار نبود
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-1تعداد دفعات تخیالت جنسی در
دوران بارداری
-2سطح تخیالت جنسی در دوران
بارداری
-3تعداد دفعات میل جنسی در دوران
بارداری
-4سطح میل جنسی در دوران بارداری
-5تعداد دفعات تحریک جنسی در
دوران بارداری
-1سطح تحریک جنسی در دوران
بارداری
-0رضایت از تحریک جنسی در دوران
بارداری
-8تعداد دفعات اوج لذت جنسی در
دوران بارداری
-3تعداد دفعات مشکل در اوج لذت
جنسی در دوران بارداری
-17تعداد دفعات احساس ناخوشایند
پس از نزدیکی در دوران بارداری
-11سطح احساس ناخوشایند پس از
نزدیکی در دوران بارداری
-12میزان پایداری تخیالت جنسی در
دوران بارداری
-13میزان پایداری ،کشش و میل
جنسی در دوران بارداری
-14میزان پایداری تحریک جنسی در
دوران بارداری
-15میزان پایداری در رسیدن به اوج
لذت جنسی در دوران بارداری
-11میزان پایداری احساس خوشایند
پس از نزدیکی در دوران بارداری
-10میزان رضایت از نزدیکی عاطفی با
همسر در دوران بارداری
-18میزان رضایت از نزدیکی جنسی
در دوران بارداری
-13میزان رضایت از رسیدن به اوج
لذت جنسی در دوران بارداری

کم

زیاد

] [ DOI: 10.29252/psj.18.2.20

سواالت

خیلی کم

متوسط

خیلی زیاد

شایان و همکاران

جدول  :3بررسی ارتباط بین باورهای جنسی و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری
باورها
عملکرد

217
217

(0/14)2/15
(20/12)3/43

7/233

< 7/771

] [ DOI: 10.29252/psj.18.2.20

متغیر

تعداد

میانگین و انحراف معیار

ضریب پیرسون R

معنا داری

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در بررسی میانگین نمرات عملکرد جنسی زنان باردار برحسب سن
سن

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمونF

15-25
21-35
31-45
کل

80
144
23
217

20/44
20/31
21/30
20/12

3/127
8/441
11/313
3/432

5/175

معناداری

7/770

جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در بررسی میانگین نمرات عملکرد جنسی زنان باردار برحسب مدت زندگی مشترک (برحسب سال)
رده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمونF

1-5
1-17
11-27
27به باال
کل

113
34
43
4
217

20/33
20/03
24/51
13/25
20/12

3/27
8/31
3/30
17/75
3/432

4/115

معناداری

7/773

* آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

(جدول  .)5بدین معنا که با افزایش مدت زندگی مشترک
میانگین نمره عملکرد جنسی کاهش یافته بود.
بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نگرش و عملکرد
جنسی زنان باردار مراجعهکننده به مراکز جامع خدمات سالمت
شهرستان همدان در سال  1331انجام شد .نتایج نشان داد که
بیشترین پاسخ مثبت افراد به ترتیب مربوط به ترس از صدمه به
جنین در نتیجه فعالیت جنسی( 13/1درصد) و ترس از سقط
جنین در نتیجه فعالیت جنسی ( 51/2درصد) بود .همچنین در
زمینه تعیین عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری" به ترتیب
فراوانی پاسخ به ابعاد جنسی شامل :دفعات تخیالت جنسی در
دوران بارداری (کم) ،سطح تخیالت جنسی (کم) ،دفعات میل
جنسی (متوسط) ،سطح میل جنسی (متوسط) ،دفعات تحریک
جنسی (متوسط) ،سطح تحریک جنسی (متوسط) ،رضایت از
تحریک جنسی (متوسط) ،دفعات اوج لذت جنسی در دوران
بارداری (متوسط) ،دفعات مشکل در اوج لذت جنسی (متوسط)،
دفعات احساس ناخوشایند پس از نزدیکی (کم) ،سطح احساس
ناخوشایند پس از نزدیکی (کم) ،میزان پایداری تخیالت جنسی
(کم) ،میزان پایداری ،کشش و میل جنسی (متوسط) ،پایداری
تحریک جنسی (متوسط) ،پایداری در رسیدن به اوج لذت
جنسی (متوسط) ،میزان رضایت از نزدیکی عاطفی با همسر
(متوسط) و میزان رضایت از نزدیکی جنسی (متوسط) بود.
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،2زمستان 8311

نتایج نشان داد بیشترین درصد پاسخ افراد در زمینه عملکرد
جنسی در دوران بارداری به میزان متوسط یا کم بود ،به این
معنا که کیفیت عملکرد جنسی آنان اندکی تحت تاثیر قرار
گرفته و کاهش یافته بود .در بین دو متغیر باورهای جنسی و
عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری همبستگی معنی داری و
مستقیم مشاهده شد .بدین معنا که نگرش جنسی و باور افراد
باردار می تواند عمکرد جنسی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و در
صورتی که این باور و نگرش مثبت باشد عملکرد جنسی افراد
بهبود می یابد و دفعات آن افزایش می یابد و در صورتی که
نگرش جنسی افراد منفی یا غلط باشد ،عملکرد جنسی کاهش
یافته و کیفیت آن تحت تاثیر قرار می گیرد .در مطالعات
متعددی تاثیر تغییرات آناتومیکی ،تغییعر تصویر ذهنعی فعرد و
کعاهش جعذابیت جنعسی بعرای همسر بر روی اختالل عملکرد
جنسی مورد تایید واقع شده است .در مطالعه نعمت اهلل زاده،
کعاهش جعذابیت جنعسی و تعرس از بروز زایمان زودرس از
جمله عوامل مرتبط با بعروز اختالل عملکرد جنسی بود ].[14
نتعایج حاصعل از مطالعهای در تایوان نشان دهنده نگرانی 87
درصد باردار در زمینه صدمه دیدن جنین بعه دنبعال رابطه
جنسی بود .همچنین در نتایج مطالعاتی نشان داد ،ترس از
آسیب دیدن جنین ،بروز سقط ،وقعوع زایمان زودرس و عفونت
جنین از سوی بیش از نیمی از زنان بعاردار معورد بررسعی
گعزارش شعده اسعت ].[15-21
فعالیت جنسی طی بارداری تحت تاثیر تغییرات فیزیکی و
25
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هم هیجانی و همچنین عقاید و باورها در این رابطه قرار می
گیرد ،اما بیشتر مشکالت جنسی این دوران ناشی از باورها و
تصورات غلط و عدم درک صحیح از تغییرات فیزیکی و هیجانی
طی حاملگی است .با توجه به اینکه بارداری مرحله مهمی در
زندگی می باشد و در این دوران زن احتیاج به حمایت عاطفی
بیشتری دارد ،با این حال اطالعات ناکافی زوجین در زمینه
رابطه جنسی در دوران بارداری و وجود نگرش منفی نسبت به
مسائل جنسی در طی این دوران ،باعث بروز مشکالتی می
شود به طوری که کم شدن ارتباط جنسی و یا قطع بدون دلیل
آن می تواند باعث کم شدن ارتباط عاطفی و محبت آمیز از
سوی همسر شده و باعث اضطراب و عدم اعتماد به نفس در
مادر گردد ].[0
در تحقیق  Tolorنشان داده شده که  87درصد زنان باردار
نگرش مثبت به روابط جنسی در دوران بارداری داشتند ].[22
برخی مطالعات نشان دادند زنان باردار هیچ آگاهی در رابطه با
چگونگی فعالیت جنسی در دوران بارداری نداشتند و تمایل
داشتند مشاوره در این زمینه دریافت کنند ].[22-24
بستانی خالصی و همکاران در سال  88-37مطالعه ای در
خصوص ارزیابی عملکرد جنسی زنان طی نخستین بارداری
انجام دادند .مطالعه توصیفی -تحلیلی و به صورت طولی بود که
در سال  1388-37بر روی  143زن نخست باردار مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت جهت دریافت
مراقبت های معمول بارداری انجام شد 5/48.درصد از افراد در
سه ماهه اول 21/50 ،درصد در سه ماهه دوم و  02/72درصد
در سه ماهه سوم بارداری دارای اختالل عملکرد جنسی بودند.
بیشترین اختالل عملکرد جنسی در سه ماهه سوم بارداری
مشاهده شد ].[12
 Erbilدر سال  2710مطالعه ای تحت عنوان عملکرد
جنسی در سه ماهه سوم بارداری در استانی در شمال ترکیه
انجام داد .این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  125زن باردار
متاهل ،سالم و داوطلب مراجعه کننده به درمانگاههای مورد
پژوهش صورت گرفت .نتایج نشان داد که  32درصد شرکت
کنندگان اختالل عملکرد جنسی دارند که کمترین تغییر در
حیطه میل جنسی بود .لذا مراقبین سالمت بایستی تفاوت های
جنسی در زنان باردار را ارزیابی و جهت حل مشکالت راه حل
های الزم را ارائه دهند ].[15
بارداری یکی از حساسترین دوره های زندگی زنان است و
روابط جنسی و زناشویی در اثعر تغییعرات فیزیکعی و
روانشناختی متععدد دوران بارداری دسعتخوش تغییعر
مععیشععود .عععواملی نظیععر تغییععرات فیزیولععوژیکی و
آناتومیکی در زن باردار ،کنار گذاردن فعالیت جنعسی و احساس
گناه در مورد روابط جنسی در بارداری ،تغییر تصویر ذهنی فرد
از بدن خود ،کاهش احساس جعذابیت کافی برای همسر ،تعرس
از آسعیب بعه جنعین ،تعرس از سقط و زایمان زودرس و غیعره

معیتواننعد روی پاسعخ جنععسی فععرد و در نهایععت ارتبععاط
زوجععین تععاثیر منفععی گذاشته ،اضطراب و عدم اعتماد به
نفس زوجین را سبب شود و در نهایت بهداشت روانی خانواده را
بر هعم زنعد .در طول بعارداری میعل جنعسی و فعالیعت
جنعسی زنعان باردار و همسر آنها غیر قابل پیش بینی بوده،
ممکن است افزایش یا کاهش یابد یا بدون تغییر بماند .بارداری
میتواند هم باعث عمیقتر شدن روابط زناشویی و هم باعث
گسستگی آن شود ].[25،21
در مطالعه  Onahنیز به ترتیب  31/1درصد و  32/2درصد
از مردان در دوره بارداری همسر خود در حفظ نعوظ آلت
تناسلی و رسیدن به ارگاسم مشکل داشتند و میل جنسی در
 41/3درصد و دفعات مقاربت جنسی در  04/2درصد مردان
کاهش یافته بود ] .[20همچنین در مطالعه بایرامی و همکاران،
12/5درصد از زوجین در سه ماهه اول11/3 ،درصد در سه ماهه
دوم و  21درصد در سه ماهعه سعوم بعارداری اختالل عملکرد
جنسی داشتند .در سه ماهه اول ،دوم و سوم بارداری اختالل
میل جنسی در زنعان و ععدم رضعایتمندی جنسی و نیز عدم
رسیدن به ارگاسم شایعترین اختالل عملکرد جنسی در مردان
بود ].[3
 Paulsو همکاران در سال  2778مطالعه ای تحت عنوان
تاثیر بارداری بر عملکرد جنسی و تصویر بدنی انجام دادند .این
مطالعه آینده نگر در زنان در سه ماهه اول و سوم حاملگی و 1
ماه پس از زایمان انجام شد .نتیجه این بود که عملکرد جنسی
در بارداری کاهش می یابد و تا پس از زایمان هم بهبود نمی
یابد .گرچه تصویر بدنی در بارداری تغییر چشمگیری نداشت اما
در دوره پس از زایمان کاهش یافته بود .در ابتدای بارداری
کاهش عملکرد جنسی به تضعیف تصور بدنی مربوط است اما در
دوره پس از زایمان با عالیم ادراری مرتبط می باشد ].[11
باللی دهکردی و همکارش در سال  34به بررسی نقش تصور از
بدن و باورهای وسواسی در پیش بینی عملکرد جنسی در زنان
باردار پرداختند .در این مطالعه بین تصور از بدن و عملکرد
جنسی و همچنین بین باورهای وسواسی با عملکرد جنسی
ارتباط منفی و معناداری وجود داشت ].[13
در مطالععه حیدری  43درصد از شوهران زنان باردار کاهش
میل جنسی در طول بارداری همسرشان داشتند که علل این
کعاهش در 15/2درصد ترس از صدمه به جنین 05/3 ،درصد
رعایعت حعال همسر و 23/2درصد به هم خوردن اندام همسر
عنعوان شعده است ] .[0در مطالعه ستارزاده و همکعارش بعر
اسعاس سﺌوالی که به طور غیر مستقیم از زنان باردار در معورد
مشکالت شوهرشان پرسیده شده بود ،تعرس و احتمعال آسیب
به مادر و جنین سبب کاهش روابط جنسی مردان در اواخر
بارداری شده بود ].[28
برخی باورها و نگرشهای زوجین نیز میتوانند منجر به
اجتناب زن و یا مرد از مقاربت در حین بارداری شوند .این

شایان و همکاران

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی گزارش نکرده اند.
مالحظات اخالقی
این پژوهش با رعایت موازین اخالقی انجام شده است.
سهم نویسندگان
آرزو شایان ،پژوهشگر اصلی ،طراحی و اجرای طرح را انجام
داده است.
راحله خدابنده لو ،مجری طرح ،طراحی پروپوزال را انجام
داده است.
دکتر فرزانه سلطانی ،پژوهشگر اصلی ،طراحی و اجرای طرح
را انجام داده است.
کوثر اسفنده ،نگارش مقاله را انجام داده است.
دکتر سیده زهرا معصومی ،مجری اصلی طرح ،طراحی و
اجرای طرح را انجام داده است.
دکتر یونس محمدی ،همکار پژوهشی طرح ،آنالیز داده ها را
انجام داده است.
مهری اسماعیلی و ثریا درگاهی ،نگارش پروپوزال را انجام
داده اند.
حمایت مالی
این مطالعه بععا حمایت مالی معاونععت تحقیقععات و فنععاوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین نگرش جنسی
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،2زمستان 8311
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تشکر و قدردانی
این طرح با کد اخالقی با شناسه اختصاصی
 IR.UMSHA.REC.1397.66در شورای پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی همدان تصویب گردید .بدین وسیله از معاونت
پژوهشی و مرکز پژوهش دانشجویان این دانشگاه و مادران
شرکت کننده در پژوهش و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و
معاونت بهداشتی ،که در انجام این تحقیق به ما یاری رساندند،
کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.
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اعتقاد وجود دارد که اجتناب از فعالیت جنسی در طی دوران
بارداری بیشتر حاصل یک نگرش اجتماعی ،اعتقادی است.
تحریم فعالیت جنسی و احساس گناه در مورد روابط جنسی در
دوران بارداری ترس از کاهش احساس جذابیت کافی برای
همسر ،تغییر تصویر ذهنی فرد از بدنش ،سقط و زایمان زودرس
و دردناک بودن نزدیکی ،ترس از آسیب به جنین از جمله
نگرشهای منفی در این رابطه هستند .مطالعات نشان داده که
برخی مردان از روابط جنسی با فرد دیگری برای ارضاء نیازهای
جنسی خود در دوران بارداری همسرانشان استفاده کرده و
برخی دیگر دچار روابط جنسی نامتعارف بصورت سکس دهانی،
مقاربت آنال و غیره شدهاند ].[23،37
در پژوهش حاضر ،ولی بین مدت زمان زندگی مشترک و
سن زنان با عملکرد جنسی ،ارتباط معنادار و مستقیمی دیده
شد .شاید از دالیل آن این باشد که با باال رفتن سن و مدت
زمان زندگی مشترک ،سطح آگاهی و تجربه افراد باالتر رفته و
همچنین درک افراد از یکدیگر و زندگی مشترک باالتر میرود و
این می تواند بر بهبود عملکرد جنسیشان مؤثر باشد .همچنین
با تجاربی که فرد از بارداری های قبلی کسب می کند بسیاری
از ابهامات و خرافات های ذهنی برطرف شده و این نیز می تواند
بر روی رفتارهای جنسی در دوران بارداری بعدی اثر گذار باشد.
از طرفی در مطالعه Hisasue ،و همکعاران ] Berman،[31و
همکاران ] [32و  Ponholzerو همکعاران ] ،[33نیز افزایش
سن زنان را در افعزایش انعواع اخعتالل عملکععرد جنسععی
تأییععد کردنععد.
قوامترین سن شیوع  23-25اختالل جنسی را در سنین
سعال دانسعت ] .[34کرباسی و همکاران بعین اخعتالالت
عمکلعرد جنسی و سن رابطعه معنعاداری نیافتنعد ] .[35دالیل
مغایرت برخی نتایج فوق با پژوهش حاضر می تواند تعداد نمونه
ها و اعتقادات فرهنگی حاکم بر جامعه پژوهش باشد .در برخی
مطالعات با افزایش سنوات زندگی مشترک ،مشکالت جنسی
کمتری گزارش شد ] [31که این نتایج هم راستا و تایید کننده
نتایج پژوهش حاضر بود.
با توجه به محدودیتهای موجعود در ایعن پعژوهش از جمله
محدودیت زمانی و نیز انجام مطالعه به صورت مقطعی ،پیشنهاد
معیگعردد مطالععات آتعی بعصورت طععولی ،چنععد مرکععزی و
نیععز در سععه مقطععع قبععل از بارداری ،حین بارداری و پس از
زایمان انجام گیرد تعا روند تغییرات دقیقتر مورد بحث قرار
گیرد .همچنین با توجه به شیوع نسبتا باالی اختالالت جنسی
در دوران بارداری انجام مطالعات مداخله ای بعا هعدف بررسعی
نقش مداخالت مشاوره ای و درمانی در این حوزه نیز توصیه
میگردد.

افراد در دوران بارداری مربوط به ترس از صدمه به جنین در
نتیجه فعالیت جنسی و ترس از سقط جنین در نتیجه فعالیت
جنسی بود .بین نگرش جنسی و عملکرد جنسی و همچنین
بین افزایش سن و مدت زمان زندگی مشترک با عملکرد جنسی
رابطه معنادار و مستقیمی دیده شد .بنابراین پیشنهاد می شود
در مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کلینیک ها ،آموزش
مسائل جنسی به زنان باردار داده شود تا آگاهی افراد باال رفته و
با تغییر نگرش مادران ،تصورات و باورها غلط آنان از بین رفته و
از بسیاری از معضالت و مشکالت در این دوران کاسته شود.
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