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Abstract
Background and purpose: Pregnancy has tremendous influence on sexual satisfaction and
qualification of women's life, especially in third trimester of pregnancy. The aim of this research was to
determine the level of sexual satisfaction and related factors in women during third trimester of pregnancy.
Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 110
nulliparous Iranian women with no history of illness and complications during pregnancy attending
Tehran hospitals, 2013-2014. Data was collected by the adjusted version of Index of Sexual Satisfaction
(ISS) and a demographic-obstetric questionnaire. Data was analyzed in SPSS V. 19 using ANOVA test,
Pearson and spearman correlation.
Results: The mean ages of women and their husbands and the median duration of marriages were
25.89±4.38, 30.96±6.22 and 3.22±2.23 years, respectively. The rates of sexual dissatisfaction was 0.9%,
while low, moderate and high levels of sexual satisfaction were observed in 2.7%, 45.5%, and 50.9%,
respectively. The results showed significant associations between levels of sexual satisfaction in third
trimester and some factors such as age of women and their spouses, educational level of women, family
economic situation, employment status, a planned pregnancy, and sexual desire (P<0.05)
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Conclusion: According to the relation between sexual satisfaction and level of education, a
planned pregnancy, employment status, and economic status of the family, free and accessible training in
sex education is recommended to increase the level of knowledge in women and enhance prenatal care.
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سابقه و هدف :بارداری به خصوص در سه ماهه سوم تاثير شگرري بگر ریگاجن ی وگ ف تيزيگن زگان
پژفهش با هاف تعيي ميزا ریاجن ی و

زگا دارد اجگ

زا زخون ا در سه ماهه سوم بارداری ف عوامل مرتبط با آ صورت نريته اسن

مواد و روشها :اج پژفهش مقطع ا زوع توصيز -تحليل رفی 111

باردار زخون ای اجراز در سه ماهه سگوم

بارداری ته به بيمارستا های شهر تهرا در سال  1131-1131مرایعه تردزا ،صورت نريته اسن ايراد شگرتن ت گاس سگابقه
بيماری ف عوارض دفرا بارداری را زااشت ا ابزار نردآفری اطالعات پرسش امههای ریاجن ی و هادسو ف دمونراييگ

-

ماماج بود تجزجه فتحليل دادسها با استزادس ا آ مو های ،ANOVAیرجب همبوتر پيرسو ف یرجب همبوتر اسپيرم
صورت نرين
یافتهها :ميازري های س فاحاهای پژفهش ،همورا آ ها ف طول مات ا دفاج به ترتيگب 11/36±6/11 ،12/33±4/13
ف  1/11±1/11سال بود در تو جع يرافاز ریاجن ی و در سه ماهه سوم بارداری؛  1/3درصا عام ریگاجن ی وگ 1/7 ،
درصا ریاجن ی و تم 42/2 ،درصا ریاجن ی و متوسط ف  21/3ریاجن ی و باال را در سه ماهه سگوم بگارداری نگزار
تردسازا بي ریاجن ی و در سه ماهه سوم بارداری ف متغيرهگای سگ

زگا بگاردار ،سگ هموگر ،تحصگيالت

فیعين اقتصادی خازوادس ،فیعين اشتغال ف خواسته بود بارداری ،ميل ی و
آماری مع

بگاردار،

زگا در سگه ماهگه سگوم بگارداری ،ارتبگا

داری فیود دارد (.)p>1/12
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واژه های کلیدی :ریاجن ی و  ،سه ماهه سوم بارداری ،زا زخون ا ،سطح تحصيالت ،فیعين اقتصادی

ميزان رضایت جنسي زنان نخست زا در سه ماهه سوم بارداری

م زگگ داشگگته باشگگا( samy Hanafy )1ميگگزا اخگگتالل

سابقه بيمگاری ی وگ درمگا زشگاس ،عگام فقگوع فاقعگه

عملکردی و در سه ماهه افل را  63درصگا ،سگه ماهگه

زانوار در ط سهماس قبل ا مطالعه ،زان با همور دائم

دفم  21درصا ف در سه ماهگه سگوم  71درصگا نگزار

خگگود ،حگگااقل سگگواد خوازگگا ف زوشگگت  ،اجرازگ بگگود

ترد( )1در سه ماهه سگوم بگارداری عگوامل زظيگر :تغييگر
تصوجر ذه

يرد ا با خود  ،تاهش یذابين بگرای

همور ،ترس ا آسيب به ی ي  ،ترس ا اجما

معيارهای خرفج شامل اجما

فدرس

فدرس ،پارن

پردسها ،دتولما ف هر عامل تگه باعگث خگتم حگاملر

فدرس

فدتر ا موعگا پيريگری ف جگا عگام همکگاری ف خگرفج

باعث ت ارنذارد يعالين ی و ف احواس ن اس در مورد

زموزگگهها نگگردد ،بگگود بگگرای تليگگه فاحگگاهای پگگژفهش

رفابط ی و دربارداری م شود ف اج عوامل رفی پاسخ
ی و يرد ف در زهاجن ارتبا ی و
نذاشته ف عام ریاجن ی و

فیي تاثير م زگ

فیي را سبب م شود ف

در زهاجن بهااشن رفاز خازوادس را برهم م

زا()4

 Gokyildizدر مطالعه خود تگرس ا رابطگه ی وگ
در سه ماهه سوم بگارداری را بوگيار شگاجع نگزار

پرسش امههگای دمونراييگ

 -مامگاج ف ریگاجنی وگ

هادسو ) ISS (Index of Sexual Satisfactionدر سهماهگه
سوم بارداری تکميل نردجا دادسها پا ا نردآفری با
استزادس ا زرم ايزار  SPSS19مورد تجزجه ف تحليل قگرار
نرين تجزجه ف تحليل دادسها با استزادس ا آ مگو هگای

تگرد

 ،ANOVAیرجب همبوتر پيرسو ف یرجب همبوگتر

بيا ترد ميزا ریاجن ی و با ايگزاجش سگ بگارداری

اسپيرم ف رف های آمار توصيز صورت نريته اسن

تاهش پياا م ت ا( )2اجگ پگژفهش بگا هگاف بررسگ
زگا زخوگن ا در سگه ماهگه سگوم

ميزا ریاجن ی و

بارداری ف عوامل مرتبط با آ ازجام شا

یافته ها و بحث
ميازري های س

فاحاهای پژفهش ،همورا آ ها

ف طول مات ا دفاج بهترتيگب 11/36±6/11 ،12/33±4/13

مواد و روش ها

ف  1/11±1/11سگال بگود حگااقل زمگرس ریگاجن ی وگ

ج گ پگگژفهش مقطع گ ا زگگوع توصگگيز -تحليل گ ف

زا در سه ماهه سوم بگارداری  43ف حگااترر آ  111ف

اسن تگه پگا ا اخگذ

ميازري زمرس ریاجن ی و  33/73 ±14/32بگود؛ بگيش

مجگگو اخالا ا دازشگگراسهگگای تربيگگن مگگارس ،تهگگرا ف

ا  21درصا زا در سگه ماهگه سگوم بگارداری ریگاجن

اجرا رفی 111ززر ا زا زخون ا در سگه ماهگه سگوم

ی و تم فمتوسط دارزگا (یگافل شگمارس )1

بگگارداری تگگه یهگگن مراقبگگنهگگای دفرا بگگارداری در

ميزا اختالل ریگاجن ی وگ در دفرا بگارداری را 43

رف های يرد به بيمارستا لوالنر ف در رف های فج بگه

درصانزار ترد ف  Gokildizبه تگاهش ميگزا ریگاجن

بخش ا ج

شهر تهرا مرایعه تردزا ،ایرانردجگا

معيارهای فرفد به مطالعه شامل :زا باردار زخون ا در

Tousan

ی و با ايزاجش س بارداری اذعا داشن( )6،2آ مگو
همبوتر پيرسو بي ریاجن ی و

باردار ف س

سهماهه سوم بارداری ،زااشت عگوارض دفرا بگارداری
(يشارخو بارداری ،یزن سرراه  ،خوزرجزی) ،زااشت

جدول شماره  :1تو جع يرافاز ميگزا ریگاجن ی وگ

عوامل م ع مقاربن پزشک (سابقه سقط عادت  ،سگرفجکا

ماهه سوم بارداری

زارسا ف سابقه زا اج ) ،عام سابقه مصرف الکگل ،دخازيگات،
دارفهای موثر برميل ی وگ توسگط فیگي (دارفهگای
یگگا ايوگگردن  ،دارفهگگای یگگا يشگگارخو ) ،زااشگگت
بيماریهای سيوتمي

421

 ،ژزيکولوژجگ
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 ،رفازگ  ،زااشگت

زگا در سگه

ریاجن ی و

تعااد (درصا)

عام ریاجن ی و

)1/3( 1

ریاجن تم

)1/7( 1

ریاجن متوسط

)42/2( 21

ریاجن باال

)21/3( 26

یمع

)111( 111
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بيمارستا آر

تار آ ماج بالي

گزارش کوتاه

زهرا معماریان و همکاران

بگگاردار ( )p=1/11 ،r=1/113ف سگگ هموگگر (، r=1/134
 )p=1/111ارتبا خط موتقيم را زشا داد ارتبگا خطگ

جددول شدماره  :2تو جگع يرافازگ ریگاجن ی وگ سگه ماهگه سگوم
بارداری بر حوب مشخصات دمونرايي

بي س ف ریاجن ی وگ در مطالعگه  Magierskaزشگا

ریاجن تم

ریاجن متوسط

ریاجن باال

ميازري زمرس

يرافاز (درصا)

يرافاز (درصا)

يرافاز (درصا)

ریاجن ی و

تحصيالت

دادس شاس اسن()7

بي دف متغير تحصيالت

باردار ف ریاجن ی و

ارتبا خط موتقيم فیگود دارد ()p>1/111 r=1/177
آ مو  ANOVAزشا داد ميازري زمرس ریاجن ی و
بي نرفس های مختلف تحصيل

تزگافت مع گ دار دارد

( )p>1/111ف با ايزاجش سطح تحصيالت ميزا ریاجن
ی و ايزاجش م جابا احمای بيا ترد با ايزاجش ميزا
تحصگگيالت ،ميگگزا زرگگر

علم گ ف آنگگاه زوگگبن بگگه

رفابط ی و ف مواجل مربو به آ ايزاجش مگ

جابگا()3

ارتبا آماری مع دار بي دف متغير اشگتغال ف ریگاجن-
یو

 -ماماج تهرا 1131

زا در سهماههسوم بارداری بگا آ مگو تگای دف

فیود دارد ف زا خازه دار ریاجنی و باالتری زوبن

ابتااج

-

)1/3(1

-

37/1

سيکل

-

)14(7

)1/6(1

33/4

دجپلم

)11/1(1

)61(11

)21/3(13

111/2

)66/7(1

)14(11

)41/3(14

116

دازشراه
تحصيالت همور
ابتااج

-

)1( 1

)1/6( 1

37/1

سيکل

-

)11( 11

)16/1( 3

111/3

)111( 1

)26( 13

)44/6( 12

111/1

-

)11( 11

)12/7( 11

111

دجپلم
دازشراه
شغل

)111( 1

)36( 41

)33/1( 21

111/6

شا ل

-

)14( 7

)1/11(6

36/3

خازه دار

تارنر

)4/2(2

)1/3(1

)1/3(1

36/3

تارم ا

)3/3(1

)1/7(14

)11/6(12

111/4

آ اد

)1/3(1

)13/1(11

)11(11

33/1

)11/1 (1

)11( 6

)17/3( 11

36/4

)66/7( 1

)61( 11

)11/3( 13

111/3

1-1/2

-

)13( 3

)11/3( 13

111/7

<1/2

-

)3( 4

)14/1( 3

111/2

شغلهمور

درآما
جر311
1ميليو 311-

به زگا شگا ل دارزگا ( ،)p=1/111احمگای ف محمگای
مشابه مطالعه حایردرجايت ا بي استرس شغل ف ریاجن

 Ogginsدر پژفهش گ رفی فجهگگای آمرجکگگاج -

ی و گ یگگرجب همبوگگتر م ز گ فیگگود دارد( )3،3امگگا

ارفپاج ف آمرجکاج  -آيرجقاج ،زشا داد درآما بيشتر با

حياری ارتبا مع داری بي ریاجن ی وگ ف اشگتغال

ریاجنی و تمتری همراس اسگن ف خوگتر زاشگ ا

زياين اج ت اقض ممک اسن به دليل استزادس ا پرسش امه

تار جاد را عامل تاهش ریگاجن دازوگن( )11ميگازري

متزگگافت یهگگن سگ جش ریگگاجن ی وگ باشگگا( )11در

زمگگرس ميگگل ی وگگ

پژفهش حایر  14/2درصا ا بارداریها زاخواسگته بگود

 1/14±1/31بود بر اساس یرجب همبوتر پيرسو بي

زگگا در سگگه ماهگگه سگگوم بگگارداری

ف  32/2درصا زا تماجل به بارداری داشت ا بگي متغيگر

ميل ی وگ ف ریگاجن ی وگ

ميزا ریاجن ی و ف خواسته بگود بگارداری ،ارتبگا

بگگارداری ارتبگگا آمگگاری مع گگ داری فیگگود داشگگن

آماری مع داری فیود داشن ف در زاز ته تماجل بگه

( Carvalheira )p=1/111 ، r=1/147زشا داد هگر هگه

بارداری داشت ا ریاجن ی و بيشتر بود ()p=1/111

زا باردار ميل ی و بيشتگری داشگته باشگ ا ریگاجن
شود()14

را عامل مهم در ریاجنی و م دازا ف زرراز هگای

به دليل محافدجن ماز ف ازجام مطالعه به صورت

متعگگاد زاش گ ا بگگارداری زگگا خواسگگته را عامگگل تاه گگاس

مقطع  ،مطالعات طول با پيريری زگا بگاردار در دفرس

ت ا()11

قبل ا بارداری ،دفرا بارداری ف پا ا اجما پيش هاد

ریاجنی و ع وا م

طبق آ مو  ANOVAریگاجن ی وگ در سگطو

م شود برنزاری دفرسهای آمو

ی و راجرا ف در

با درآما باالتر ،ايزاجش مگ جابگا ( )p=1/113شگاهواری

دسترس ف برنزاری دفرسهای با آمو ی یهن آمگو

درجايگگن ریگگاجن ی و گ در سگگطو اقتصگگادی بگگاالتر،

پرس ل بهااشت درخصوص سالمن ی و دفرا بارداری

بيشتر اسن(( )11یافل شمارس )1

یهن ارتقا مراقبنهای دفرا بارداری پيش هاد م نردد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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باجرام مشابه پژفهش حایرخواسته بود بگارداری

ی و آ ها زيز بيشتر م

زگا در سگه ماهگه سگوم

ميزان رضایت جنسي زنان نخست زا در سه ماهه سوم بارداری

سپاسگزاری
مراتب تشکرف قارداز را ا معافزن پژفهشگ دازشگراس

اج مقاله ماحصل طر پژفهش مصگو دازشگکاس
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