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 پوست 3119

 یزنان در دوران باردار یبر عملکرد جنس یچهره به چهره با گروه آموزش تأثیر ایمقایسه یبررس
 0909منتخب شهر اصفهان  یهادرمانگاهدر  مانیو پس از زا

 یسوسن اعتصام، ینیفائقه پورحس، نینقش الیناز، بهادران نیپرو، یمحمد باقر خان آبادزاده*, یمهد یمحمد میمرگان(: ) سندهینو
 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 ba_zendegy@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

بارداری و زایمان یک دوره خاص در زندگی زنان است که تغیرات فیزیکی و هورماونی، تغییارات روانای، اجتمااعی وفرهنگای بار : مقدمه

. باوجود اینکه تمایالت جنسی ذاتی دهدمیگذاشته، سالمت جنسی زن وشوهر راتحت الشعاع خود قرار  تأثیرتمایالت جنسی در این دوره 

 آموزشچهره به چهره با  آموزش مقایسه با هدفمطالعه حاضر  بنابراین ، نگرش و رفتارهای جنسی آموختنی هستند.باشدمیو غیر ارادی 

 .س از زایمان انجام شدگروهی بر عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری و پ

زن در دوران بارداری با شایوه انتخااب  66در شهر اصفهان بر روی  0323پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، در سال روش تحقیق: 

مشخصات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی در زناان بار اسااس مقیااس پانج  هاینامهپرسشگروه( انجام شد.  نفردرهر 38تصادفی )

 انجام شد. 08 ورژن SPSS افزارنرمآماری توصیفی و استنباطی با  وتحلیلتجزیهای لیکرت تکمیل شد. شیوه های  درجه

 > pباود ) ماؤثربر عملکرد جنسی زنان در دو گروه  آموزشنداشتند.  داریمعنیمشخصات دموگرافیک گروهها با یکدیگر اختالف نتایج: 

پاس از  داریمعنای(. همچناین اخاتالف p=0/6, t=0/5مداخله قبل از زایمان تفاوت نداشت )(. میانگین نمرات دو گروه پس از 0/001

 در دو گروه وجود نداشت. آموزشنوع  ازنظر داریمعنی(. بدین معنی که اختالف p=0/9, t=0/1زایمان وجود نداشت )

شاود و ¬و پس از زایمان مای زنان در دوران بارداریای که باشد منجر به بهبودعملکرد جنسی  به هر شیوه آموزش: گیرینتیجهبحث و 

ستفاده کارد. باه از هر دو روش ا توانمیها پس از زایمان نیز پایدار است. بنابر این به مقتضی زمان، مکان و شرایط  آموزشهمچنین این 

های علمی  ها و کارگاه افراد تامین کننده سالمت مادران و برگزاری بازآموزی عنوانبههمین منظور تقویت بنیه علمی و مشاوره ای ماماها 

 راهکارهای پیشنهادی است. ازجملهدوران بارداری  یهامراقبتی در بخش آموزشدر این زمینه و ایجاد فضای 

مانیپس از زا ،یباردار ،یعملکرد جنس، یگروه آموزشچهره به چهره،  آموزش کلمات کلیدی:
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