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مقدمه

جنسي است که فقط با ن ود بيماري ،اختالل عملکرد يا ناتواني

سالمت جنسي يک مفهوم گسترده استت کته مشتکالت و

کسب نميشود سالمت جنسي نيازمند يک رويکترد مث تت و

چالشهاي زيادي را در درون خود شامل ميشتود بتر ق ت

محترمانه نس ت به روابط جنستي استت و هت چنتين امکتان

تعريف سازمان جهاني بهداشت ،سالمت جنسي شامل «حالتي

تجارب جنسي لذتبخش و بيخطر ،بدون اج تار ،ت عتيض و

از رفاه جسمي ،عاقفي ،رواني و اجتماعي مرت ط با تمتايالت

خشونت براي رسيدن به سالمت جنسي و حفت آن ،حقتو

خوشه خالقينژاد و همکاران
جنسي همه افراد بايد مورد احترام قرار گرفته ،محافظت شده و

کار زياد در بخش کشاورزي و دامداري عالوه بر کتار خانته،

برآورده شود []1

آزادي عمل محدود ،ضعف مهتارتهتاي ارت تاقي ،محروميت
هتاي رضتايت از

از دريافت خدمات آموزشي ،پايين بودن سط بهداشت و ساير

رضايت زناشويي از مه تترين شتاخ

زندگي است [ ،]2از قرفي نارضايتي از عملکرد جنسي ارت اط

موارد ،به شدت مستعد کاهش کيفيت زندگي بته ويتژه کيفيتت

نزديکي با بروز مشکالت اجتماعي دارد که بهويژه در زنتان از

زندگي مرت ط با سالمت شدهانتد [ ]12در کشتور ايتران نيتز

اولويت خاصي برخوردار است [ ]3در ايران نيتز ايتن مستاله

نزديک به يک سوم جمعيت  39ميليوني زنان را زنان روستايي

اخيراً مورد توجه قرار گرفته است در مطالعهاي که حستيني و

تشکيل متيدهنتد [ ]12کته بتا زنتدگي در جوامتو روستتايي

همکاران ( )2112به منظور متاآناليز شتيوع اختتالل عملکترد

جن ههاي متفاوتي از ت عيض و محروميت را تجربته متيکننتد

جنسي در ايران انجام دادند ک ترين ميزان شيوع  31درصد و

[ ]14ه چنين مطالعات نشاندهنتده ستط پتايينتتر دانتش

بيشترين ميزان شيوع  24/2درصد گزارش شده بتود شتيوع

بهداشت باروري در زنان روستايي نس ت به زنان شهري استت

کلي اختالل عملکرد جنسي در ايران  44درصد گزارش شتده

[ ]19بهقوريکه ،اعتصاميپور ( )1391در مطالعه خود نشان

است [ ]4ه چنين در مطالعه رمضاني تهرانتي ( )2114ميتزان

داد که رضايتمندي جنسي در زنان شتهري بتيشتتر از زنتان

شيوع اختالل عملکرد جنسي  22/3درصد گتزارش شتد کته

روستايي بود اين مطالعه بيان ميکند که اعتقادات فرهنگي در

شامل  4درصد متوارد شتديد 21/3 ،درصتد متوستط و 2/3

کارکرد جنسي بهنجار موثر بتوده و متيتوانتد باعتا اختتالل

درصد اختالل عملکرد جنسي خفيف بود [ ]5از قرفي ،ميشرا

عملکرد جنسي شود []21

و همکارانش ( )2112ميزان شيوع اختتالل عملکترد جنستي

استان خراسان رضوي ،دومين استان ايران از نظر جمعيتت

) (FSDرا  55/2درصد در بين زنان  21تتا  42ستاله هنتدي

محسوب ميشود و شهرستان نيشابور پس از مشهد بزرگترين

نشان دادند بيشترين ميزان شيوع مربوط به گروه زنتان -22

شهر استان خراسان رضوي است [ ]12اين استتان در مطالعته

 31ستاله و بتتا قتتول ازدوا بتيشتتتر از  12ستتال بتتود []2

روشتتنايي و همکتتاران ( )1394کتته ب تهمنظتتور رت تتهبنتتدي و

مطالعات نشان داده که زنان بيش از متردان دچتار اختتالل در

خوشهبندي استانهاي کشور بتر استا

هتاي زيتج

عملکرد جنسي ميشوند و شيوع آن در ميان زنان گتروههتاي

حياتي مناق روستايي انجام شد ،در رت ته چهتارده از نظتر

مختلف نژادي متفتاوت استت [ ]4رابطته جنستي در انستان

شاخ

هتاي بتاروري و جمعيتتي و در رت ته پتنج از نظتر

حاصل ساختار بيولوژيکي ،تجربيات زندگي ،دانتش ،رفتتار و

شاخ

هاي مترگ و ميتر و در رت ته بيستت و نهت از نظتر

نگرش است که توسط عوامل جستماني ،روانتي ،اجتمتاعي و

شاخ

هاي عملکردي قرار گرفت [ ]21از آنجائيکه شتيوع

فرهنگي تحت تأثير قرار ميگيترد [ ]2در مطالعتات گذشتته،

اختالل عملکرد جنسي در زنان روستايي بهقور خاص متورد

ارت اط عملکرد جنسي با برخي عوامل از جملته ستن ،ستط

بررسي قرار نگرفته است و از قرفي جهت ارائه راهکار مناسب

تحصيالت ،سن ازدوا  ،تعداد زايمان [ ،]5،4نوع زايمتان [،]9

براي حل يک مشکل ابتدا نياز به تعيين شتيوع آن مشتکل در

شيردهي [ ،]11افستردگي [ ،]11ديابتت [ ]12،13و شتاخ

جامعه است ،اين مطالعه بته بررستي شتيوع اختتالل عملکترد

توده بدني [ ]14مورد بررسي قرار گرفته است ولي در برخورد

جنسي در زنان روستايي شهرستان نيشابور در استان خراستان

با اين مشکل بايد جن ههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي را نيز

رضوي پرداخته است تا با تعيين شيوع ايتن اختتالل در زنتان

مدنظر داشت

روستايي و مطالعه عوامل تأثيرگذار در ايتن جمعيتت ختاص،

زنان روستتايي يتک چهتارم جمعيتت جهتان را تشتکيل
ميدهند [ ]15ولي به دليل مواجهه با مشکالت فراواني همچون

شتاخ

پايه اقالعاتي مناسب جهت برنامتهريزهتاي ستالمت جنستي
براي جمعيت روستايي را فراه کند
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کومش

مواد و روشها

عملکتترد جنس تي زنتتان در ستتال  ،1342توستتط محمتتدي و

اي تن پتتژوهش ي تک مطالعتته توص تيفي– مقطع تي استتت

همکاران در ايران مورد تأييد قرار گرفته است به اين منظتور

شرکتکنندگان در اين مطالعه زنان روستايي مراجعهکننتده بته

از تکنيک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان م دأ (انگليستي) بته

 32خانه بهداشت روستايي شهرستان نيشابور استان خراستان

زبتتان فارستتي استتتفاده شتتده بتتود مي تزان پايتايي مقيتتا

و

رضوي از دي  1395تتا فتروردين  1392بودنتد شهرستتان

خردهمقيا ها از قري محاس ه ضريب آلفاي کرون تا بتراي

نيشابور داراي  35درصد ( 152993نفتر) جمعيتت روستتايي

کل افراد ≥  1/21محاس ه شده بود که نشانگر پايتايي ختوب

است که نس ت به متوسط کشوري ( 25/9درصد) باالتر استت

اين ابزار است [ ]22به کليه شرکتکنندگان اقمينتان داده شتد

و شامل چهار بختش (مرکتزي ،زبرختان ،سترواليت و ميتان

که کليه اقالعات آنها محرمانه بوده و در صورت تمايل نتايج

جلگه) ميباشد [ ]12در اين مطالعه نمونهگيري بهصورت چند

مطالعه در اختيارشان قرار ميگيرد پرسشنامتههتا بته روش

مرحلهاي انجام شد بدين ترتيب که تعداد نمونهها بتر استا

مصتاح ه فتردي و توستط پژوهشتگر در يتک محتيط آرام و

جمعيت هر يک از چهار بخش شهرستان تعيين شد؛ و با توجه

خصوصي تکميل ميشدند جهت تجزيته و تحليتل دادههتا از

به جمعيت هر بخش تعتداد روستتاها تعيتين شتده و انتختاب

نرمافزار  SPSSنسخه  12و آمار توصيفي و تحليلتي (آزمتون

روستاها در هر بخش بهقور تصادفي انجام شد در روستاهاي

مجذور کاي و رگرسيون لوجستتيک) استتفاده شتد در تمتام

انجام شد معيارهتاي

آزمونهاي بهکارگرفته شده ،سط معنتيداري  1/15در نظتر

منتخب ،نمونهگيري به روش در دستر

ورود به مطالعه شامل زنان روستايي در سنين بتاروري (-15
 49ستتاله) ،ازدوا اول ،ستتابقه ستتکونت در روستتتا ب تيش از
يکسال گذشته و بهقور مداوم ،تمايل فترد بتراي شترکت در
مطالعه و دارا ن ودن بيماري جسمي و رواني شناخته شده بود
ابتتزار گتتردآوري دادههتتا پرستتشنامتته دموگرافيتتک و
پرسشنامه شاخ

عملکرد جنستي زنتان ( )FSFIبتود ايتن

پرسشنامه داراي شش بخش است که عملکرد جنستي زنتان
قي  4هفته گذشتته را توستط  19ستووال در ابعتاد تمتايالت
جنسي ،تحريتک يتا برانگيختگتي جنستي ،رقوبتت مه لتي،
ارگاس  ،رضايت جنسي و درد متيستنجد امتيازبنتدي آن از
نمره صفر تا  5است نمره فرد در هر قسمت بتا جمتو نمترات
سوواالت مربوط به آن بختش و ضترب کتردن حاصتل جمتو
نمرات در ضريب هر قسمت بهدست ميآيتد بتا جمتو کتردن
نمرات شش حوزه با ه نمره کل مقيا

بهدست ميآيد و نمره

بيشتر نشانگر کارکرد بهتر جنسي است نقطه برش براي کتل
مقيا

و زير مقيا ها به ترتيب ع ارت هستند از :کل مقيا

 ،24ميتتل  ،3/3تحريتتک روانتتي ،رقوبتتت و ارگاستت ،3/4
رضايتمندي و درد  3/4به ع ارت ديگر نمرات باالتر از نقطه
برش نشانه عملکرد خوب است روايي و پايايي پرستشنامته

گرفته شد

نتایج
نتتتايج ايتتن مطالعتته نشتتان داد :ميتتانگين ستتني زنتتان
 31/1±2/2سال و ميتانگين ستني همسرانشتان 35/2±2/2
سال بود  33/2درصد زنان تحصيالت ابتدايي و  33/1درصد
همسرانشان تحصيالت راهنمايي داشتتند  43/2درصتد زنتان
خانهدار و  34/4درصتد همسرانشتان کتارگر ستاده و 32/5
درصد همسرانشان نيتز بته مشتا ل کشتاورزي (داراي زمتين
کشاورزي يا دام) مشغول بودند متوسط ستن زنتان در زمتان
ازدوا  14/1±3/2ستتال و متتردان  22/2±4/2ستتال بتتود
ميانگين قول مدت ازدوا  13/1±2/2سال بود و  22درصد
از وضعيت مالي خانواده ناراضي بودند
در اين مطالعه ميانگين نمره عملکرد جنستي 24/1±5/1
( )%95, CI: 23/5 -24/5بود که با در نظر گرفتن نقطه برش
استاندارد 43/5 ،درصد ( )%95, CI: 1/4-1/9زنان روستايي
داراي اختالل عملکرد جنسي بودند بيشترين و ک ترين ميزان
اختالل در بين حيطههاي مختلف عملکرد جنسي با توجته بته
نقطه برش استاندارد هر حيطه به ترتيب مربتوط بته تحريتک

خوشه خالقينژاد و همکاران
جنسي و رقوبت مه لي بود (جدول  )1در تحليل تک متغيتره

قول مدت ازدوا ( )P=1/49با شاخ

نيز ارت اط معنيداري بين اختالل عملکترد جنستي بتا ستط

ارت اقي ديده نشد ،ولي نتايج نشان داد کته متغيرهتاي ستط

تحصيالت زن ( ،)p=1/112سط تحصيالت مرد ()p<1/111

تحصيالت زن ( ،)P<1/15، OR=1/5سط تحصتيالت مترد

و شغل زن ( )p<1/111ديده شد (جدول )2

( )P<1/15، OR=1/5و شتتتغل زن ()P<1/111، OR=1/3

آزمون رگرسيون لجستتيک (روش

عملکرد جنسي زنان

Backward Stepwise

ميتوانند با ايجاد اختالل عملکرد جنسي ارت تاط داشتته و در

 (Conditionalبراي شناسايي موثرترين عوامل پيشگوييکننده

پيشبيني آن موثر باشند (جدول  )3بدين ترتيب شانس داشتن

عملکرد جنسي از ميان عوامل بالقوه مشکالت جنسي

اختالل عملکرد جنسي در زنان شا ل نس ت به خانهدار ،زنان

انجام شد وجود اختتالل عملکترد جنستي بته عنتوان متغيتر

داراي تحصيالت متوسطه و دانشگاهي نس ت به زنان بيستواد

وابسته و سن زن ،سن مرد ،ستن زن در زمتان ازدوا  ،قتول

و ک ستواد و زنتاني کته همسرانشتان تحصتيالت متوستطه و

مدت ازدوا  ،شغل زن و ميزان تحصيالت زن و مرد به عنتوان

دانشگاهي دارند نس ت به زناني کته همسرانشتان بتيستواد و

عامل مستقل منظور گرديد بين متغيرهاي سن زن (،)P=1/24

ک سواد هستند ،ک تر است

شاخ

سن مرد ( ،)P=1/21ستن زن در زمتان ازدوا ( )P=1/19و
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و فاصله اطمینان  %59نمرات حیطههای مختلف عملکرد جنسی و درصد افراد مبتال به اختالل در هر یک از حیطه های عملکرد جنسی
میانگین نمره
(انحراف معیار)

فاصله اطمینان %59

تمایل

(1/9 )1/4

1/0 -1/6

19/8

تحریک

(1/9 )1/1

1/0 -1/3

04/4

رطوبت مهبلی

(0/0 )1/1

0/4 -0/9

10/1

11/1 -13/8

ارگاسم

(1/3 )4/5

1/6 -1/3

14/1

49/5-10/6

رضایت جنسی

(0/0 )1/4

0/1 -0/9

45/6

40/5 -10/1

درد حین نزدیکی

(0/9 )1/4

0/0 -0/6

44/9

18/9 -46/4

*نمره کل اختالل عملکرد جنسی

(40/4 )9/4

41/9 -40/9

81/9

35/9 -86/5

نام حیطه

درصد افراد مبتال به اختالل عملکرد با توجه به نقطه برش استاندارد

فاصله اطمینان %59
11/0 -04/9
13/1-06/5

* بر اساس پرسشنامه شاخص اختالل عملکرد جنسی در زنان )(FSFI

جدول  .4مقایسه مشخصات زنان با و بدون اختالل عملکرد جنسی
اختالل عملکرد جنسی

عوامل خطر بالقوه

تحصیالت زن

تحصیالت مرد

شغل زن

شغل مرد

بلی()n =104

خیر()n =69

بیسواد و تحصیالت ابتدایی

)164(51/4

)16 (5/4

تحصیالت متوسطه

)166 (35/0

)01 (44/6

تحصیالت دانشگاهی

)14 (34/6

)9 (45/0

بیسواد و تحصیالت ابتدایی

)110 (51/8

)14 (8/4

تحصیالت متوسطه

)150 (84/9

)01 (13/9

تحصیالت دانشگاهی

)14 (94/4

)14 (03/8

خانه دار

)459 (83/4

)01 (14/8

شاغل در بخش کشاورزی و دامداری

)41 (30/4

)8 (49/8

سایر مشاغل

)41 (61/8

)11 (18/4

بیکار

)11 (81/8

)6 (16/4

شاغل در بخش کشاورزی و دامداری (تملیکی)

)149 (80/9

)41 (19/9

کارگر ساده

)110 (89/0

)41 (10/6

p-value

4/444

*

<*4/441

<*4/441

*4/86
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اختالل عملکرد جنسی

عوامل خطر بالقوه

بلی()n =104

خیر()n =69

سایر مشاغل

)94 (84/6

)14 (15/0

<1

)411 (84/0

)09 (13/6

≥1

)145 (83/4

)15 (14/8

بله

)30 (38/3

)44 (41/1

خیر

)466 (89/8

)00 (10/4

تعداد بارداری

کفایت درآمد خانواده

p-value

*4/41
*4/14

*χ2

جدول  -1بررسی ارتباط برخی متغیرهای زمینه ای با شاخص عملکرد جنسی زنان روستایی
*OR

**(95%) CI

P-value

خانه دار (رفرنس)

1

-

-

شاغل

4/45

4/19 -4/90

<4/441

بیسواد یا تحصیالت ابتدایی (رفرنس)

1

-

-

تحصیالت متوسطه و دانشگاهی

4/05

4/49-4/59

4/416

بیسواد یا تحصیالت ابتدایی (رفرنس)

1

-

-

تحصیالت متوسطه و دانشگاهی

4/06

4/44 -4/59

4/413

متغیرها
شغل زن
تحصیالت زن
تحصیالت همسر
**CI: Confidence Interval

*OR: Odds Ratio

بحث و نتيجهگيري

بيان تمايالت جنسيشان به همسرشان ن تودهانتد بتيشتتر بتا

شيوع کلي اختالل عملکرد جنسي در بين زنتان روستتايي

اختالل عملکرد جنسي روبرو متيشتدند [ ،]5از آنجتائيکته

 43/5برآورد شد و بيشترين و ک ترين ميزان اختالل در بتين

ارت اقات سنتي زن و شوهر در روستاها روا بيشتتري دارد

حيطههاي مختلف مربوط به تحريک جنسي و رقوبت مه لتي

و فاکتور فرهنگي بهشدت در اين زمينه تأثيرگذار است ،بهنظر

بود در صورتيکه ،شيوع کلي اختتالل عمتلکترد جنستي در

ميرسد زنان روستايي از اين نظر بتيشتتر در معتر

خطتر

مطالعتته س ت هريان ( 24/2 )1391درصتتد (بتتا ميتانگين نمتتره

باشند در مطالعه ديگري که توسط بهرامتي ( )1391بتر روي

 )21/2±5/2ذکر شده بود [ ]23ه چنين در مطالعه رمضتاني

 251زن در دزفول انجام شد ،ميزان اختالل عملکترد جنستي

تهراني و همکاران ( )2114که در  4منطقته جغرافيتايي ايتران

 24/2درصد (با ميانگين نمتره  )22/4±2/3گتزارش شتد و

(قزوين ،کرمانشاه ،گلستان و هرمزگان) انجام شد ،ميزان شيوع

بيشترين و ک ترين اختالل به ترتيب در زمينه ديس پاروني و

اختالل عملکرد جنسي بتا استتفاده از پرستشنامته شتاخ

ميل جنسي بود در اين مطالعه نقطته بترش عتدد  22در نظتر

عملکرد جنسي زنان ) )22/3 FSFIدرصد برآورد شد علتت

گرفتتته شتتده بتتود [ ]24تشتتابهاتي در جمعيتت نمونتته ماننتتد

تفاوت در نتايج اين مطالعات بتا مطالعته حاضتر در جمعيتت

محروميتهاي اجتمتاعي ،اقتصتادي و آموزشتي و هت چنتين

نمونه است که در مطالعات ذکر شده زنان شهري مورد مطالعته

فاکتورهاي فرهنگي در اين مطالعه بتا مطالعته حاضتر وجتود

قرار گرفتند در حاليکه در مطالعه حاضتر جمعيتت روستتايي

دارد اگر در مطالعه حاضر نيز نقطه بترش را عتدد  22فتر

مورد بررسي قرار گرفتند هت چنتين نقطته بترش در مطالعته

کني ميزان شيوع اختالل عملکرد جنسي مشابه مطالعه بهرامتي

رمضاني تهراني ،توسط محققين عدد  23در نظر گرفته شده بود

خواهد بود ولي ميانگين نمره حاصل از پرسشنامته متفتاوت

و نمره باالتر از  23بهعنوان وضعيت عملکرد جنستي مناستب

است به هر جهت نميتوان اين نکته را ناديده گرفت که ميتزان

تلقي ميشد ،با اين رويکرد در مطالعه ما ميزان شيوع اختتالل

شيوع اختالل عملکرد جنسي بهدستت آمتده در ايتن مطالعته

عملکرد جنسي در زنان روستايي  34/2درصد برآورد خواهد

نس ت به ساير مطالعات باالست ،که بهنظر ميرسد دليل عمتده

شد رمضاني در مطالعه خود نشان داد که کسانيکته قتادر بته

آن جمعيت خاص زنان روستتايي باشتد يکتي از مهت تترين

خوشه خالقينژاد و همکاران
عوامل تاثيرگذار در ايتن زمينته متيتوانتد عوامتل فرهنگتي

عملکرد جنسي در زنان رابطه منفي دارد [ ]4ولتي در مطالعته

اجتماعي باشد ،که در انجام برنامهريزيهاي ميتداني بتيشتتر

حاضر اين موضوع ديده نشد

بايد مورد توجه قرار گيرد شايان ذکر است که در اين مطالعته

علير

درصد بتاالي اختتالل عملکترد جنستي ،نتتايج

افرادي مورد بررسي قرار گرفتهاند که به خانتههتاي بهداشتتي

مطالعه نشان داد که بيش از  21درصد شترکتکننتدگان داراي

مراجعه ميکردند و ممکن است بررسي جمعيتي کته بتهداليتل

رضايت جنسي بودند که ميتواند ناشي از عوامتل فرهنگتي و

مختلف به مراکز بهداشتي مراجعه نداشتند ،نتايجي متفتاوت را

مذه ي حاک بر جامعه باشد اعتقاد به تمکتين زن نست ت بته
شوهر و احسا

ارائه دهد

وظيفه زن بتراي راضتي کتردن مترد باعتا

بررسي مطالعات نشان ميدهتد کته يکتي از علتل اصتلي

ميشود که رضايت جنسي زن در گرو ميزان راضي کردن مترد

تفاوت موجود در ميزان شتيوع اختتالل عملکترد جنستي در

باشد که خود اين مستوله يتک فتاکتور استتر آور بتراي زن

مطالعات مختلف در ايران ناشي از جمعيتهاي متفاوت متورد

محسوب شده و ميتواند در ايجاد شيوع باالي اختالل عملکرد

بررسي و کتاربرد پرستشنامتههتاي متفتاوت در ايتن زمينته

جنسي در اين گروه موثر باشد از قرفي ساير مطالعات نشتان

عملکترد

دادهاند که زنان با سط اجتماعي اقتصادي پايين ميزان اختالل

جنسي زنان ( )FSFIاستفاده شده استت ،گتاهي نقتاط بترش

عملکرد جنسي بيشتري دارند [ ،]25در مطالعه حاضر نيز 22

متفاوت با ميزان استاندارد در نظر گرفته شده است هت چنتين

درصد زنان از وضعيت مالي خانواده خود رضايت نداشتند

ميباشد در مطالعاتي نيز که از پرسشنامه شتاخ

ميزانهاي متفاوت گزارش شده اختتالل عملکترد جنستي در

از محدوديتهاي ايتن مطالعته بافتت متفتاوت فرهنگتي،

زنان نشان از وجود عوامل تاثيرگذار متفتاوت در ايتن زمينته

اجتماعي و اقتصادي در روستاهاي مختلف شهرستان بتود کته

دارد بهقوريکه نتايج ستاير مطالعتات نشتاندهنتده ارت تاط

سعي شد بتا گستتردگي روستتاهاي وارد شتده بته مطالعته و

اختالل عملکرد جنسي با سن زوجين هستند [ ]24،4ولتي در

انتخاب نمونه بهصورت چند مرحلهاي و در عين حال تناستب

مطالعه حاضر اين ارت اط ديده نشد ه چنين يافتتههتاي ايتن

نمونهها با جمعيت بختشهتا ،نمونته مناستب و کتافي از هتر

مطالعه نشان داد که ميزان اختالل عملکرد جنسي بتا افتزايش

زيرگروه جمعيتي وجود داشته باشد محدوديت ديگر مطالعته،

سط تحصيالت در زنتان و متردان کتاهش متييابتد کته بتا

محدود بودن مشارکتکننتدگان بته متراجعين بته خانتههتاي

يافتههاي ساير مطالعات در اين زمينه همختواني دارد [ ]4در

بهداشت روستايي بهدليل فراه کردن محيط مناسب مصتاح ه

بيشتر مطالعات ،اختالل عملکرد جنسي با قول مدت ازدوا

بود ،که در اين زمينه با کمک بهورزان مراکتز ستعي در جلتب

داشت [ ]25،5ولي بهرامي ( )1391در مطالعته

مشارکت بيشتر زنان روستايي شد ه چنتين ،عتدم بررستي

رابطه معکو

خود گزارش کرده بود که بين ميل جنسي ،رضتايت جنستي و

ساير فاکتورها مانند تعداد زايمان ،نوع زايمان و شاخ

تتوده

ديس پاروني با سط تحصتيالت و متدت ازدوا هم ستتگي

بدني در اين پژوهش از جمله محدوديتهاي مطالعه بتود بته

آماري معنيداري مشاهده شد ،بهقوريکه بتا افتزايش متدت

هر حال ،به دليل تأثيرگذاري فراوان عوامل فرهنگي اجتماعي

زندگي مشترک ،مشکالت ک تري در روابتط جنستي گتزارش

بر زنان روستايي مطالعات کيفي عمي تر جهت ريشهيابي ايتن

شده بود [ ]24ال تته در ايتن مطالعته رابطتهاي بتين اختتالل

مشکل در زنان روستايي توصيه ميشود

عملکرد جنسي با قتول متدت ازدوا ديتده نشتد در زمينته

يافتهها نشان داد ميزان اختالل عملکترد جنستي در زنتان

ارت اط اختالل عملکرد جنسي و تعداد فرزندان نيتز جعفرپتور

روستتتايي بس تيار بتتاال بتتوده و بتتا فاکتورهتتايي ماننتتد ستتط

در مطالعه خود گزارش کرد کته تعتداد فرزنتدان بتا شتاخ

تحصيالت زن و مرد و شغل زن در ارت اط ميباشد بتا توجته
به اينکه اختالالت عملکرد جنسي تتأثير زيتادي بتر کيفيتت

 – ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت1392  بهار،)21  (پياپي2  شماره،21 جلد
pathophysiologies of women's sexual dysfunction. J Sex
Med 2005; 2: 4-25. (Abstract)
[8] Jaafarpour M, Khani A, Khajavikhan J, Suhrabi Z.
Female sexual dysfunction: prevalence and risk factors. J
Clin Diagn Res 2013; 7: 2877-2880.
[9] Baghdari N, Khosravi Anbaran Z, Mazlom SR,
Golmakani N. Comparison of women's sexual function
after natural childbirth and cesarean section in women
referring to the healthcare centers of Mashhad. IJOGI
2012; 15: 8-14. (Persian).
[10] Tork Zahrani SH, Banaei M, Ozgoli G, Azad M.
Investigation of the postpartum female sexual dysfunction
in breastfeeding women referring to healthcare centers of
Bandar Abbas. IJOGI 2016; 19: 1-12. (Persian).
[11] Mojdeh F, Zeighami Mohamadi S. The
relationship between depression and sexual function index
among married women. Sci J Hamadan Nurs Midwifery
Fac 2013; 21: 41-51. (Persian).
[12] Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Diabetes
and sexual dysfunction: current perspectives. Diabetes
Metab Syndr Obes 2014; 7: 95-105.
[13] Pontiroli A.E, Cortelazzi D, Morabito A. Female
sexual dysfunction and diabetes: a systematic review and
meta-analysis. J Sex Med April 2013; 10: 1044-1051.
[14] Raisi M, Ahmari Tehran H, Jafarbegloo E,
Khoramirad A, Noroozi M. Association of body mass index
with sexual dysfunction in women referred to health centers
of Qom city, 2010, iran. Qom Univ Med Sci J 2013; 7: 5359. (Persian).
[15] United Nations. International Day of Rural
Women: 15 October. 2016 [cited 2016.10.22]; Available
from: http://www.un.org/en/events/ruralwomenday
[16] Rezai R, Norozi S, Mojaradi G, Safa L. Affecting
Factors on the quality of life of rural women (Case Study:
West Islam Abad city). JWDP 2016; 14: 181-202.
(Persian).
[17] Statistical Center of Iran. The Findings of Iran's
census of peoples and housing 2016. 2016 [2017; 04: 09]
Available
from:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/result%20951221.pdf
[18] Moshiri S, Mahdavi M, Oliaei M. The impact of
literacy and labour of women in the rural households'
income (A Case Study: The Divandareh Town, Kordestan
Province). GDIJ 2009; 7: 69- 82. (Persian).
[19] Haque M, Hossain S, Rumana Ahmed K, Sultana
T, Chowdhury HA, Akter J. A comparative study on
knowledge about reproductive health among Urban and
rural women of Bangladesh. JFRH 2015; 9: 35-40.
[20] Etesamipour R. Comparison of spouse abuse, low
self- esteem and sexual disorders in married women in city
and village. JRH 2012; 2: 191-199. (Persian).
[21] Roshanaei G, Safari M, Faradmal J, Karami M,
Kouselo Z. Ranking and clustering Iranian provinces based
on important health indicators of vital horoscope in rural
areas by using multivariate methods. Koomesh 2016; 17:
277-287. (Persian).
[22] Mohammadi Kh, Heydari M, Faghihzadeh S. The
female sexual function index (FSFI): validation of the
Iranian version. Payesh J 2008; 7: 269-278. (Persian).
[23] Sepehrian F, Hosseinpoor L. Female sexual
dysfunction and its related factors in urmia. J Urmia Univ
Med Sci 2012; 23: 148-154. (Persian).
[24] Bahrami N, Alizadeh S, Bahrami S. Sexual
dysfunctions and associated factors in women of
Reproductive age. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ
Med Sci 2011; 21: 8-13. (Persian).

کومش

 مطالعه بيشتر عوامل موثر بر آن توصيه،ارت اقي زوجين دارد
ميشود ه چنين راهکارهايي مانند آموزش در متورد مستايل
جنسي در قالب جلسات بهداشتي يا مذه ي به زنان روستتايي
ب تهخصتتوص زنتتان خانتتهدار کتته ختتود و همسرشتتان داراي
 در کاهش ايتن اختتالالت متيتوانتد،تحصيالت پايين هستند
موثر واقو شود
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Introduction: Sexual dysfunction is a common health problem. Rural women are largely deprived of
sexual health services. Regarding this, the present study aimed to investigate the prevalence of sexual
dysfunction among the rural women and the underlying factors associated with this problem.
Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 405 rural women
referring to the healthcare centers of Neyshabur, Razavi Khorasan, Iran, during Jan 2017 to April 2017. The
study population was selected through multistage random sampling. The data were collected using a
demographic form and the Persian version of the Female Sexual Function Index (FSFI). The FSFI covers
six domains, including libido, sexual arousal, vaginal moisture, orgasm, sexual satisfaction, and pain. In this
index a total score of less than 28 indicates an undesirable sexual function.
Results: According to the results, the mean sexual function of the rural women was 24.0 ± 5.0 (95% CI:
23.5-24.5). Considering the standard cut-off point, the prevalence rate of sexual dysfunction was 83.5
among the participants. Furthermore, the most and least frequent dysfunctions were sexual arousal and
vaginal moisture, respectively. The results showed that the sexual dysfunction had a significant relationship
with the males’ education level (P<0.05, OR=0.5), females’ education level (P<0.05, OR=0.5) and females’
occupation (P<0.001, OR=0.3). Housewives, who themselves and their spouses had lower education, were
more at risk.
Conclusion: As the findings of the present study indicated, the rural women had a high level of sexual
dysfunction. Therefore, planning for specific sex education programs should be taken into consideration.
The presentation of these kinds of trainings in the rural schools not only bears economic and social benefits,
but also facilitates the improvement of sexual performance.
Keywords: Reproductive Health, Sexual Dysfunction, Rural Population.
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