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 چکيده
 یخودکارآمدد  ،. در واقعباشدمی ،ثرؤم یعملکرد جنس خود در ییتوانامورد  فرد در شامل باور هر ،یجنس یخودکارآمد سابقه و هدف:

بدر   ینابدارور  ،یاسدت و از ررفد   یخدامو  نابدارور   کیشدر  ،یاست. اختالل در عملکرد جنسد  یعملکرد جنس یکنندهگوشیپ ،یجنس

در زندان   یو عملکدرد جنسد   یجنس یخودکارآمد یسهیهدف مقا با یامطالعه ،راستا نیدر ا اثر دارد. ،نیزوج یمختلف زندگ یهاجنبه

   .در مشهد انجام گرفت 1192بارور و نابارور در سال 

زن  55و  یو درمدان  یکننده بده مراکدز بهداشدت   زن بارور مراجعه 171 رویو بوده  یخیپژوهش از نوع کوهورت تار نیا :هامواد و روش

 یبده صدورت تصدادف    بید بده ترت گیدری،  صورت گرفت. نمونهمشهد  هیمنتصر ینابارور یو درمان یقاتیکننده به مرکز تحقنابارور مراجعه

 یپرسشدنامه  ینابدارور / ییو ارالعدات مامدا   یابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصدات فدرد   .، انجام گرفتو در دسترس یامرحلهچند

 Enrich ییزناشو تیرضا یزنان و پرسشنامه یعملکرد جنس، شوارزر یعموم یخودکارآمد یبر اساس پرسشنامه یجنس یخودکارآمد

 ریگرفتده شدد و مقداد    در نظدر  %5 ،ندوع اول  یخطا شد. هاستفاد ریاسکو -یکا و یتنیمن و یآمار یهااز آزمون ،هاداده لیدر تحل بود.

   .شد یدار تلقیمعن یاز نظر آمار ،کمتر یاحتمال

همسان  ،درآمد زانیو م یشغل تیوضع ،التیسطح تحص ،مثل سن کیدموگراف یهاظر شاخصندو گروه زنان بارور و نابارور از  ها:یافته

بدود   شدتر یبود که در زنان بارور نسبت بده زندان نابدارور ب    %1/51و در زنان نابارور  %4/59باال در زنان بارور  یجنس یبودند. خودکارآمد

(11/1P<).  ،یکده نشدان داد عملکدرد جنسد    بدود   %55/71و در زندان نابدارور    %5/55، نامطلوب در زنان بارور یعملکرد جنسهمچنین 

 .(>14/1P) باشدمی شتریب ،زنان ناباروربین نامطلوب در 

 یدرمدان  یهدا نامطلوب همراه است. در کنار برنامده  یجنس یو خودکارآمد یبا عملکرد جنس ،یکه نابارور رسدیبه نظر م: گيرینتيجه

    .شودیم هیتوص ،یجنس یو خودکارآمد یعملکرد جنس یارتقا یبرا ییهابرنامه ،ینابارور
 

 زنان نابارور ،زنان بارور ،یعملکرد جنس ،یجنس یخودکارآمدواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Alirezaee S, Ozgoli G, Alavi Majd H. Comparison of sexual self-efficacy and sexual function in fertile and infertile 

women referred to health centers in Mashhad public in 1392. Pejouhandeh 2014;19(3):131‒136. 
 

 1مقدمه
ساختار  کی ،(sexual self-efficacy) یجنس یخودکارآمد

 خدود در  ییمورد تواندا  فرد در و شامل باور هر بوده یچند بعد

، یجنسد  کیشدر  یثر، مطلدوب بدودن بدرا   ؤمد  یعملکرد جنس

 .(1اسدت )  یرفتدار جنسد   در یو خودکارآمد ییاز توانا یابیارز

                                                 
، شیاید تقدارع ن ، عصدر یول ابدان یخ ؛گيتي ازگلیي  ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

، یبهشدت  دیشه ییو ماما یدانشکده پرستارروی بیمارستان قلب شهید رجایی، روبه

پسییییت الکترونيیییی :  ؛(121) 55855188-71؛ تلفددددن: ییگدددروه مامددددا 
gozgoli@yahoo.com 

مناسب  یعملکرد جنس کیداشتن  یبرا یجنس یخودکارآمد

بدا   یعملکرد جنس ،نیهمچن .(1و  2است ) یضرور ،و مطلوب

 نیددهمددراه اسددت و ا  یجنسدد یاز خودکارآمددد یدرک بدداالتر

 یتدر به یو رواند  یسبب عملکرد اجتماع یجنس یخودکارآمد

 ،یجنسد  یخودکارآمدد  ،در واقدع  .(4) شودیافراد م یدر زندگ

 نیبد  یاسدت و ارتبداک کلد    یعملکدرد جنسد   یکنندده گوشیپ

 sexual) یاختالل عملکرد جنس و یجنس تیاضطراب در فعال

dysfunction )کید  ،یاختالل عملکرد جنسد  .(5دارد ) دوجو 

است که در رول هر مرحلده از   یزوج ای یسخت فرد یتجربه
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 تواندد یمد  (sexual response cycle) یپاسخ جنس یچرخه

خدود مختدار اسدت امدا بده       ،یاگرچه پاسخ جنس .(8رخ دهد )

و  یاز خودکارآمددد یناشدد یهدداجددانیه ریثأتحددت تدد یراحتدد

و شدده   یبازدار ای تیتقو و عزت نفس در افراد، یناخودکارآمد

   .(7) گرددمی یسبب اختالل عملکرد جنس

و  یمد یاخدتالل دا  یدر زنان به معند  یاختالل عملکرد جنس

 کید ، تحر(desire) یجنسد  لید تما یهطد یح 4عود کننده در 

 ای (dyspareunia) یکینزد نیدرد ح ،(excitement) یجنس

( unorgasm) یبده او  لد ت جنسد    دنیدر رسد  ییعدم تواندا 

اختالالت در زنان باال بدوده   نیا وعیش رسدیبه نظر مباشد. می

 گد ارد یمد  ییبر اعتماد به نفس و روابد  زناشدو   یادیز ریثأو ت

 شدامل در مدردان   یاختالل عملکرد جنس لیدالمهمترین  .(5)

اندزال   در اخدتالل  (،erection dysfunction) اخدتالل نعدو   

(ejaculation dysfunction)  کدد  لیددشددامل مدر زنددان و ،

و  یکددی، عدددم ارگاسدد ، درد هنگددام نزد کیدداخددتالل در تحر

اخدتالل عملکدرد    وعیشد  .(9) باشدد می (vginism) س ینیواژ

 41 ،متحده و سدودد  تاالیا مختلف مانند یادر کشوره یجنس

اختالل در  یاز ررف .(11) باشدیدرصد م 8/29 یمالز درصد و

روندد درمدان   مدانع  و  یخامو  نابارور کیشر، یعملکرد جنس

 اسدت و ربدآ آمدار    یعیمشدکل شدا   ،ینابدارور  .(11آن است )

 ،(World Health Organization)بهداشدت   یسازمان جهان

 یدر کشدورها زو   کید  ،از هر چهار زو  ،2111 هیژانو 18در 

تدا   11در  ینابدارور  .(12هسدتند )  یمبتال به نابارور ،شرفتهیپ

 رانید در ا .(11) شدود یم دهید ییکایآمر هایزو  از درصد 15

 نیدر بد  یمطالعدات کمد   ،کشور در حال توسدعه  کیبه عنوان 

 کیولوژیدمیاپ یبررس کیدر  نابارور انجام شده است. هایزو 

 بددا یرانددیزنددان ا نیبدددر  ینابددارور وعیشدد ،2114در سددال 

 درصدد گدزار  گردیدد    9/24سال،  49تا  19سنی  یمحدوده

در سال  بهداشت وزارتارایه شده از سوی  آمار اساس بر .(14)

بدرآورد   درصدد  2/21، رانید در ا ینابدارور  وعیش زانمی، 1155

  .(15شده است )

 تواندد یثر مد ؤفعدال و مد   یارتبداک جنسد   کیکه  ییجااز آن

کده اخدتالل    شدود یتصدور مد   ،دهدد  شیرا افزا یاحتمال بارور

 .(18) استبارور  اناز زن شتریب ،در زنان نابارور یعملکرد جنس

 برندیرنج م یاز اختالالت جنس یکیاز  ،از زنان نابارور یاریبس

از  بیشدتر  ،نابدارور  هدای در زو  یاختالالت جنسد  وعیش .(17)

از  یسدطو  کمتدر   ،نابارور هایزو  .(15بارور است ) هایزو 

 ،نیهمچند  (.19) دند دهینشان مرا  ینسج در عملکرد تیرضا

 یسبب کاهش اعتماد به نفس جنس ،ینابارور ناشی از استرس

 یاثدر منفد   ،یکد یو تعداد دفعدات نزد  یشده و بر عملکرد جنس

بددا احسدداس فقدددان   ینابددارور ،یاز ررفدد .(21) گدد اردیمدد

بده   ندان ی، کاهش اعتماد بده نفدس و ارم  یجنس یخودکارآمد

 هدا زو از  یاریبسد  .(21همراه اسدت )  یخود در عملکرد جنس

؛ اسدت  یجنسد  یرابطده  یثمدره  ،یکده بداردار   کنندیتصور م

بده صدورت    یجنس یرابطه ،ردیصورت نگ یاگر باردار نیبنابرا

از  .(22) بنددد یحاصل در ذهن افدراد نقدش مد   یب یرابطه کی

آندان   یو اجتمداع  یفدرد  یهایستگیشا ،زنان ینابارور ،رو نیا

ال ؤسدد ریددرا ز "یهمسدر "و  "یمددادر"احسدداس ارز    یعند ی

 نید ا .دانندیرا متوجه خود م ینابارور تیولؤو زنان مس بردیم

 همچدون  یمشدکالت  دیسدبب تشدد   تواندد یاحساس سرزنش م

و اعتمدداد بدده نفددس و اخددتالل  یجنسدد یمدددآکدداهش خودکار

 یبدارور  ،یراند یدر فرهنگ و بداور ا  .(21شود ) یعملکرد جنس

از  ییزناشدو  یرابطده  کل ،یو نابارور شدهارز  محسوب  کی

 ریثأرا تحدت تد   یجنسد  یو خودکارآمدد  یجنس یجمله رابطه

به منظدور   رانیدر ا یاتاکنون مطالعه. با این حال، دهدیم قرار

در زنان نابدارور   یو عملکرد جنس یجنس یخودکارآمد یبررس

 یپژوهشتا آن شد  محقآ بر ،لیدل نیبه هم .انجام نشده است

در  یو عملکدرد جنسد   یجنس یخودکارآمد یسهیمقا با هدف

 یو درمدان  یزنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 .انجام دهد 1192سال در مشهد  رشه یدولت

 

 هاو روش مواد
بدوده اسدت.    یخیکوهدورت تدار   یمطالعده  کی ،پژوهش نیا

 ندوع اول  یبا در نظر گدرفتن احتمدال خطدا    ،تعداد افراد نمونه

(98/1=Z ،)توان آزمون (25/1=Z )ورد آاثر در بدر  یو اندازه

 55، (2-1=5/1) در دو گدروه  یجنسد  یتفاوت خودکارآمدد 

زنان  .محاسبه شد "شاهد"زن بارور  171و   "مورد" زن نابارور

 هیمنتصر ینابارور یو درمان یقاتیتحق مرکز نیاز مراجع ،نابارور

بده مراکدز    نیاز مراجع ،آسان و زنان بارور یریگبر اساس نمونه

بدر   1192منتخدب شدهر مشدهد در سدال      یدرمان و یبهداشت

 نید بده ا . انتخداب شددند   ،بدر هددف   یمبتن یریگاساس نمونه

مشدهد بده پدنج     هرش ،یامنطقه یریگکه با رو  نمونه بیترت

 ،یشمال غربد  ،یمرکز ،یاقتصاد ،ی، اجتماعییایجغراف یهیناح

و  شدده    یتقسد  یو جندوب شدرق   ی، شدمال شدرق  یجنوب غرب

 یرید گبدا رو  نمونده   یسپس از هر منطقه به صدورت تصدادف  

( انتخداب و در  یدرمدان  ی)مرکز بهداشدت  خوشه کی، یاخوشه

زندان واجدد    زا ،بدر هددف   یمبتند  یرید گبا رو  نمونده  تینها

در  ،مطالعدده یهددانموندده شددد. یدعددوت بدده همکددار   یشددرا

و فاقدد هدر گونده     هسال قرار داشدت  45تا  21 یسنی محدوده
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به مواد مخدر و  ادیو اعت یو رب یروان ،یجنس ،یجسم یماریب

   .بودندالکل 

فدرم ثبدت    شدامل  پدژوهش  نید ارالعات در ا یآورابزار جمع

 ینامهپرسشدد ،پدژوهش  یواحدددها یشناسد تیددارالعدات جمع 

 FSFI (Female Sexual Function ایزنان  یعملکرد جنس

Index)، ی)رراحد  یرید وز یجنس یخودکار آمد یپرسشنامه 

شددوارزر( و  یخودکارآمددد یشددده بددر اسدداس پرسشددنامه   

اعتبدار صدوری و    بدود.  Enrich ییزناشدو  تیرضا یپرسشنامه

و عملکددرد  یجنسدد یخودکارآمددد یهدداپرسشددنامهمحتددوایی 

و  ییامام ،یروانپزشک، مانیزنان و زا نیبا نظر متخصص ،یجنس

پایدایی   ،و با استفاده از آزمون مجددد ارزیابی  ،آموز  بهداشت

 یخودکارآمدد  یپرسشنامه ییایپا بیکه ضر دیگرد نییتعآن 

 91/1زنددان  یعملکددرد جنسدد یو پرسشددنامه 51/1، یجنسدد

از  یصدورت انفدراد  ه توس  پژوهشگر و ب ،ارالعات بدست آمد.

   دست آمد.ه افراد ب

ال است کده  ؤس 11شامل  یجنس یخودکارآمد یپرسشنامه

 ،ریو در تفسد  باشدمی 11 ،نمره نیشتریو ب صفر ،نمره نیکمتر

  یمتوس  و باال تقس ،نییپا یجنس یخودکارآمد یدسته 1به 

 ،زندان  یاستاندارد سنجش عملکرد جنس ی. پرسشنامهشودیم

، یجنس کی، تحریجنس لیتما یطهیح 4ال در ؤس 19شامل 

هدر   است. یسبه او  ل ت جن ییعدم توانا ای یکینزد نیدرد ح

اسدت کده    یابه گونه یگ ارو نمره گزینه بوده 5دارای  ،الؤس

ندامطلوب و   یعملکدرد جنسد   یدهندده نشدان ، 25 ریز ینمره

مطلدوب   یعملکرد جنسد  یدهندهنشان ،18تا  25 نیب ینمره

 5بده صدورت    ،چیاندر  ییزناشدو  تیرضدا  ی. پرسشنامهباشدمی

 کدرت یسدنج از ندوع ل  نگدر   کید  ،که در اصدل است  اینهیگز

 یتینارضدا  بیدانگر  11کمتدر از   یهنمدر  ،. در محاسدبه باشدمی

 81 متوسد ،  تیرضدا  81تا  41 ،تیعدم رضا 41تا  11 د،یشد

 یلد یخ تیرضای دهندهنشان ،و باالتر 71و  ادیز تیرضا 71تا 

 باشد.  می ادیز

 و یتند یو -من یآمار یهااز آزمون ،جینتا لیو تحل هیدر تجز

، یداریپژوهش سدطح معند   نیدر ا استفاده شد. اسکودر -یکا

15/1P< در نظر گرفته شد  . 

 

 هاافتهی
 ،کیدموگراف یهادو گروه زنان بارور و نابارور از نظر شاخص

در زنان بدارور   ادیز یلیخ ییزناشو تیشدند. رضا یسازهمسان

نشددان داد کدده  جیبددود. نتددا %1/54و در زنددان نابددارور  9/45%

 ییزناشو تیدو گروه از نظر رضا نیب یداریمعن یاختالف آمار

  (.17/1P) وجود ندارد

 
 .در زنان بارور و نابارور  يدموگراف یرهايمتغ يبرخ يفراوان عیتوز. 1 جدول

 

 متغیر
 زنان نابارور زنان بارور

 درصد تعداد درصد تعداد

 تحصیالت

 2/5 7 2/1 2 خواندن و نوشتن

 5/11 11 7/4 5 پنج  ابتدایی

 1/14 12 1/5 9 راهنمایی

 4/29 25 5/41 74 متوسطه

 7/18 11 15/45 77 عالی

تحصیالت 

 همسر

 4/2 2 1 1 سوادبی

 4/9 5 5/1 1 خواندن و نوشتن

 1/7 8 1/5 9 پنج  ابتدایی

 85/17 15 4/12 21 راهنمایی

 8/11 28 5/11 57 متوسطه

 9/12 25 1/47 51 عالی

وضعیت 

 شغل

 8/71 81 2/81 114 دارخانه

 4/29 25 5/15 88 شاغل

وضعیت 

 درآمد

 9/25 22 2/11 19 کمتر از کفاف

 9/72 82 1/77 111 در حد کفاف

 2/1 1 5/11 21 بیشتر از کفاف

 .Mann-whitney :یآمار آزمون       

 

، نشان داد زندان بدارور   یجنس یخودکارآمد یسهیمقا جینتا

را نسبت به زنان نابارور  یجنس یاز خودکارآمد یشترینمرات ب

 یدو گددروه از نظددر سددطو  خودکارآمددد نیددکردنددد و ا کسددب

داشددتند  یدار یمعندد یاخددتالف آمددار  گریکدددیبددا  یجنسدد

(11/1P=.) 2 در جددول  یجنس یسطو  مختلف خودکارآمد 

 شده است. دهنشان دا

 
در زنیان   يجنس یخودکارآمد "تعداد و درصد"سطوح  یسهیمقا. 9جدول 

 .بارور و نابارور
 

 کل باال متوس  پایین 

 (111)171 (4/59)111 (1/15)81 (1/5)9 "شاهد"زنان بارور 

 (111)55 (1/51)11 (42)51 (7/4)4 "مورد"زنان نابارور 
P 11/1 

 .Mann-whitney :یآمار آزمون   
 

نشدان داد کده    جینتدا  ،یعملکرد جنس یسهیرابطه با مقا در

 هتر از زنان نابارور بودمطلوب ،در زنان بارور یکه عملکرد جنس

زنان بارور و نابارور  نیب یداریمعن یاختالف آماراز این نظر، و 

 یهدا اسید خرده مق یبررسخصوص در  (.=11/1P) ردوجود دا

 "و نرم شدن واژن سیخ" اسیبه جز خرده مق ،یعملکرد جنس

 ،ها در دو گروهاسیخرده مق سایر نیب، "یکیدرد هنگام نزد"و 

، 1P=17/1) وجدددود داشدددت یداریمعنددد یاخدددتالف آمدددار

58/1=2P).   نشدان داده   1در جددول   یسطو  عملکدرد جنسد

 .شده است
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در زنان بیارور   يعملکرد جنس "تعداد و درصد"سطوح  یسهیمقا. 3 جدول

 .و نابارور
 

 کل نامطلوب مطلوب 

 (111)171 (2/41)71 (5/55)111 "شاهد" بارورزنان 

 (111)55 (5/71)81 (2/25)24 "مورد" زنان نابارور
P 14/1 

 .Chi-square :یآمار آزمون
 

  بحث
زندان   یجنسد  یخودکارآمدد نتایج این مطالعه نشان داد که 

 یزنان دهدینشان م. همین امر است زنان نابارور بیشتر ازبارور 

به اهدداف   دنیدر رس یشتریاعتقاد ب ،دارند یبارور ییکه توانا

سطو  بداالتر   نیو ب داشتهبا زنان نابارور  اسیخود در ق یجنس

ارتبداک   ،یرفع مشدکالت جنسد   ییو توانا یجنس یخودکارآمد

کردندد کده افدراد بدا      انیو همکاران ب Causineauوجود دارد. 

 .(22دارند )ی شتریب یجنس یخودکارآمد ،باالتر یخودکارآمد

 یجنسدد یباعددا از دسددت دادن حددس خودکارآمددد ینابددارور

 نیارتبداک بد   ،کده در مندابع مختلدف    ییاز آنجا .(24) شودیم

 از ،شدده بدود   انید ب یو اعتمداد بده نفدس جنسد     یخودکارآمد

اسدتفاده   شدتر یبحدا ب  یبدرا  نده یزم نید مشدابه در ا  قاتیتحق

 .  گردید

کدده  اسددترس نشددان داد و همکدداران  Abbeyهددای یافتدده

با کنترل دروندی ادراک   ،داریمعکوس و معنی وری به رورنابار

ادراک شدده و   یارتباک استرس دروند  .(25شده مرتب  است )

و  Neneو ربدآ نظدر    شدهثابت  ،عزت نفس و اعتماد به نفس

 جینتدا  ،نییپا یاسترس و خودکارآمد ،2115همکاران در سال 

با اعتماد به نفس و عزت  ینابارور .(28هستند ) ینابارور یروان

باعدا   تواندد یو مد  داشدته  یدار و معکوسد یمعن ینفس رابطه

  یشدرا  جداد یو ا ی، عملکرد جنسد ییمختل شدن رواب  زناشو

   .(27گردد ) یبحران

Galhardo  کدده  نشددان دادنددد 2111و همکدداران در سددال

با داشدتن حدس    ،یبرخورد با مشکالت مرتب  با نابارور ییتوانا

مدرتب    ،بداالتر در افدراد نابدارور    یو سالمت روان یخودکارآمد

پددژوهش حاضددر مطابقددت دارد. در  جی( کدده بددا نتددا25اسددت )

 584 یو همکدداران رو Whichman سدداله  کدده 11 یپژوهشدد

 ، مشدخص گردیدد کده   زو  نابارور تحدت درمدان انجدام دادندد    

 یخودکارآمدد  یداریردور معند  ه ب ،بارور بعد از درمان نیوالد

دهند مینشان  اند،نابارور ماندهکه  هاییزو به نسبت  یشتریب

(11/1P<) از  تیدر رضدا  یتفداوت  چیهد . این در حالی است که

در دو گددروه نابددارور بددا  ییزناشددو تیو رضددا یعملکددرد جنسدد

و  یجنس یدر مورد خودکارآمد .(29نشد ) دهیبارور د هایزو 

 یبددا مطالعدده حاضددر، پددژوهش  جینتددا ،ییزناشددو تیرضددا

Whichman  حاضدر  یاما در مطالعده  ،بود کسانیو همکاران، 

شد مشاهده در زنان بارور و نابارور  یعملکرد جنس نیبتفاوتی 

تر از زندان  مطلوب ،در زنان بارور یکه عملکرد جنس یابه گونه

تفداوت در  بده   تواندد یمد در این نتدایج،  علت تفاوت  نابارور بود.

ی در مطالعددده رایدددز باشددددپدددژوهش مربدددوک   یواحددددها

Whichman،       گروه بداروران در واقدع نابداروران درمدان شدده

 یاز نابدارور  یاسدابقه  چیافراد بارور ه ،مطالعه نیبودند اما در ا

 یبده صدورت ردول    Whichman یمطالعه ،نیهمچن نداشتند.

بدر  توانسته میمختلف   یاست و شرا گرفتهسال انجام  11در 

 آن اثر گ ار باشد. جینتا

بشدارت   یبه مطالعه توانیم ،پژوهش نیا جینتا یراستا در

اصدل   نشدان دادندد  اشاره کرد که  2111در سال  زادهحسینو 

، ینظددر از رددول مدددت و عامددل نابددارور    صددرف ،ینابددارور

 یو مشدکالت جنسد   یسدالمت رواند   تیوضدع  یکنندده نییتع

از زنان بارور از مشکالت  شتریچرا که زنان نابارور ب ،خواهد بود

بدا   یجنس یهاتیفعال ،سو کیدر واقع از  .برندیرنج م یجنس

و  جددا شدده   یمثل و بدارور  دیتول یهااز هدف یشروع نابارور

 دید تمرکدز بدر تول   لیبه دل گرید یسازد و از سویکسب ل ت م

 تیددبدده تقو ،نددامطلوب آن یشددناختروان یامدددهایمثددل و پ

 ، یرمستقیانجامد و به صورت غیم ییزناشو یرابطه یهندیفزا

 Kawad ،نیهمچند  .(11) دهدیم شیرا افزا یمشکالت جنس

کده اخدتالف    بیدان داشدتند   یمدرور  یاو همکاران در مطالعده 

در زندان   یاز نظدر اخدتالل عملکدرد جنسد     یداریمعند  یآمار

( کده مشدابه بدا    11)، وجود دارد با زنان بارور سهینابارور در مقا

 .باشدمیمطالعه  نیا جینتا

Reissuing  انید ب یدر پژوهشد  ،2115و همکاران در سال 

مشدکالت   تدوان یمد  یجنس یخودکارآمد شیکردند که با افزا

. بدین گونه که (12کرد ) مرتفعزنان را  یو اصل یاساس یجنس

نیدز   ی، عملکدرد جنسد  باشدباالتر  یجنس یهرچه خودکارآمد

در  2115و همکداران در سدال    Rostosky. شودیتر ممطلوب

که اعتماد به نفدس در روابد     اندداشته انیب ،ارتباک نیا دییأت

بدوده و بدر   باالتر  یجنس یخودکارآمد یکنندهشگویپ ،یجنس

بده   ازید ن ،تدر سدال   یبهبود عملکدرد جنسد   یبراهمین اساس، 

اسدت   یو اعتماد به نفدس جنسد   یجنس یخودکارآمد شیافزا

و     2112و همکددداران در سدددال  یرمضدددان ،نیهمچنددد .(11)

Shakelford  افراد بدا   بیشترکه  اندداشته انیب 2111در سال

دچدار اخدتالل    ،یجنسد  یتمندیدر رضا ،نییاعتماد به نفس پا

 نید ا جیمشدابه بدا نتدا    ،آنهای مطالعه جینتا .(15و  14)هستند 
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اعتمداد بده نفدس و     نیشد که بد  انیب رایز ،پژوهش بوده است

استرس ناشدی   از سوی دیگر،ارتباک وجود دارد . ،یخودکارآمد

سدبب  و  داشته ییاشوبر مشکالت زن  یمستق ریثأت ،یناباروراز 

و  یعملکدرد جنسد  در اختالل ها، در زو  یخودکارآمدکاهش 

 یمطالعدده .(18) شددودمددی یکددیتعددداد دفعددات نزدکدداهش 

Powwattana  وRamasoota  نشدان داد کده    2115در سال

بهبدود   یو ارتقدا  یجنس یخودکارآمد نیب یداریمعنی رابطه

قدددر  هددر. بدده ایددن ترتیددب کدده وجددود دارد یعملکددرد جنسدد

 ییتواندا  ،باالتر باشد یل جنسیبا مسا رخورددر ب یخودکارآمد

 شدتر یدر افراد ب زین یرفع مشکالت بوجود آمده در رواب  جنس

 (.17) گرددمی

 یهدا یو دشدوار  گدران ید توسد  و سرزنش شددن   ینابارور

 یسبب اختالل در عملکرد جنسد  توانندیهمراه با آن م یجنس

خود سدبب کداهش    ،یتینارضا نیشود که ا یجنس یتیو نارضا

زندان  است کده   لیدل نیبه هم گردد.می یجنس یخودکارآمد

 یخودکارآمدد و بدوده  اختالل در عملکرد جنسی دچار  ،نابارور

   نسبت به زنان بارور دارند.ی ترنییپا یجنس

به عدم شرکت زندان بدا    توانیم ،پژوهش نیک ضعف ااز نقا

 انتخاب زنان نابدارور  یمکان برا کی تیمحدود، هیثانو ینابارور

از نقداک قدوت    اشداره کدرد.  ، یرید گبودن شهر نمونه یم هبو 

 ز ید عددم ر  ،پدژوهش  یواحددها  ادید تعداد ز توانیمطالعه م

بیدان  را ها توس  خدود پژوهشدگر   نامهپرسش لیها و تکمنمونه

 .داشت

 

 یريگجهينت
و  یجنسدد یخودکارآمدددکدده حاضددر نشددان داد  یمطالعدده

از زنان نابارور  یداریدر زنان بارور به رور معن یعملکرد جنس

در  تواندد یمد ایدن مطالعده،    جینتدا  .باشدمیتر و مطلوب شتریب

در  یجنسد  یو خودکارآمدد  یعملکرد جنسد  یارتقا یهابرنامه

شود که در همین راستا، پیشنهاد می زنان نابارور استفاده شود.

و  یمدداخالت آموزشد   ریثأتد  یبه بررسد ، ندهیآ یهاپژوهشدر 

و ارتبداک آن بدا عملکدرد     یجنسد  یبر خودکارآمدد  یامشاوره

 .  در زنان بارور و نابارور پرداخته شود یجنس

 

 يو قدردان تشکر
 یالملل دانشگاه علوم پزشکنیب یشعبه تیرر  با حما نیا

 انجدام شدده اسدت.    یبهشت دیشه درمانی -یو خدمات بهداشت

 ، نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خدود را لهیوسنیبد

 دارند.اعالم میبزرگوار و پرسنل محترم دانشگاه  دیاز اسات
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