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Abstract
Introduction: Improving sexual function in women with human papillomavirus not only improves their survival 
but also increases family cohesion. Therefore, this study was conducted to determine the effect of education 
based on the theory of planned behavior on the sexual function of women with human papillomavirus.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 60 women with human papillomavirus (30 in the 
control group and 30 in the intervention group) at Imam Behavioral Diseases Counseling Center and Zamzam 
Behavioral Diseases Counseling Center in 2021 . The subjects were assigned to the control and intervention 
groups using a random quadruple block. A researcher-made demographic information questionnaire and Rozen 
(2000) standard female sexual function questionnaire, which were measured before and after the intervention. 
The educational intervention was performed by holding training classes in two groups of 15 people for 4 
sessions a week, one day and for 90 minutes every day. Finally, the data were analyzed using SPSS software 
version 26.
Results: Based on the results of the present study, the sexual performance of the women before the intervention 
in the experimental group was 28.4 ±3.6, which reached 30.3±5.7 after the educational intervention and the 
results of the Wilcoxon test. Showed a significant difference in the intervention group (p = 0.001). The results 
also showed a statistically significant difference between the mean score of knowledge, control of perceived 
behavior, behavioral intention and sexual function between the two groups (p = 0.01).
Conclusions: The results of this study show that by using education based on the theory of planned behavior 
that emphasizes behavior change, sexual function can be improved in women.
Keywords: Theory of planned behavior, Female sexual function, Human papilloma virus.
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چکیده
مقدمــه:  بهبــود عملکــرد جنســی در زنــان مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی نــه تنهــا باعــث بهبــود بقــای آن هــا بلکــه ســبب 
انســجام بیشــتر خانــواده نیــز مــی شــود. لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر تئــوری رفتاربرنامــه ریــزی شــده 

بــر عملکــرد جنســی زنــان مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی انجــام شــد.
روش کار:  ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــه نیمــه تجربــی بــود کــه بــر روی 60 زنــان مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی )30 نفــر 
گــروه کنتــرل و 30 نفــر گــروه مداخلــه( در ســال 1400 در مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری امــام و مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری 
زمــزم انجــام شــد. تخصیــص افــراد بــه دو گــروه کنتــرل و مداخلــه بــا اســتفاده از بلــوک چهارتایــی تصادفــی انجــام شــد. پرسشــنامه 
اطاعــات دموگرافیــک محقــق ســاخته و پرسشــنامه اســتاندارد عملکــرد جنســی زنــان  Rozen )2000( ،کــه در قبــل و بعــد از انجــام 
مداخلــه، ســنجیده شــد. مداخلــه آموزشــی بــا روش برگــزاری کاس هــای آموزشــی در دو گــروه 15 نفــری بــه مــدت 4 جلســه هفتــه ای 
یــک روز و هــر روز بــه مــدت 90 دقیقــه اجــرا شــد. در پایــان داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 26 مــورد تجزیــه و تحلیــل 

و آزمــون هــای تــی مســتقل و کای دو قــرار گرفــت. 
یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــه حاضــر، عملکــرد جنســی زنــان مــورد بررســی قبــل از مداخلــه در گــروه ازمــون  
3/6±28/4 بــود کــه بعــد از مداخلــه آموزشــی بــه 5/7±30/3 رســید و نتایــج آزمــون ویلکاکســون اختــاف معنــي داري را در گــروه مداخله 
نشــان داد )p=0/001(. هــم چنیــن نتایــج اختــاف آمــاري معنــي داري بیــن میانگیــن امتیــازات آگاهــي، کنتــرل رفتــار درک شــده، قصــد 

.)p=0/01( رفتــاري و عملکــرد جنســي وجــود داشــت بیــن دو گــروه نشــان داد
نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه بــا اســتفاده از آمــوزش بــر پایــه تئــوري رفتــار برنامــه ریــزي 

شــده کــه بــر  تغییــر رفتــار، تأکیــد مــي کنــد، مــي تــوان عملکــرد جنســي را در زنــان ارتقــا داد.
کلیدواژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، عملکرد جنسی زنان، ویروس پاپیلومای انسانی.
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مقدمه
شــناخت و مطالعــه تمایــات و رفتارهــای جنســی یکــی از 
مهمتریــن مســائل بهداشــتی امــروزی مــی باشــد ]1[. نیــاز 
جنســي، امــري واقــع بینانــه بــوده و متناســب بــا رشــد جســمی و 
روحــی افــراد شــکوفا مــي شــود ]2،3[. ســازمان جهانــي بهداشــت 
ــم  ــاس و جس ــن، احس ــان ذه ــي می ــي را هماهنگ ــامت جنس س
معرفــی کــرده کــه مــي توانــد باعــث رشــد شــخصیت افــراد گــردد 
]4[. همچنیــن عملکــرد جنســی بخشــی از ســامت جنســی زنــان 
و مــردان محســوب شــده و لــذا وجــود هرگونــه اختــال کــه منجر 
بــه ناهماهنگــی و عــدم رضایــت رابطــه جنســی شــود، مــی توانــد 
ــد ]3[. اختــاالت  ــان اختــال ایجــاد نمای در عملکــرد جنســی آن
ــدود 60  ــردان و ح ــش از م ــان بی ــان در جه ــی زن ــرد جنس عملک
درصــد گــزارش شــده اســت ]4[. نتایــج مطالعــه Franjic در 
ســوئیس در ســال 2019 نشــان مــی دهــد کــه 57% زنــان متأهــل 
35-18 ســاله دارای اختــال عملکــرد جنســی مــی باشــند ]5،6[. 
در ایــران امــار رســمی و دقیقــی از میــزان شــیوع اختــال عملکــرد 

ــان متاهــل و علــل ان گــزارش نشــده اســت ]7[.  جنســی زن
اختــال عملکــرد جنســی در زنــان دالیــل متعــددی ماننــد 
مشــکات جســمی، روحــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی دارد. 
یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار در بــروز اختــاالت عملکــرد جنســی 
ــبب  ــه س ــت ک ــای انسانیاس ــروس پاپیلوم ــا وی ــت ب ــود عفون وج
ایجــاد زگیــل تناســلی و مشــکات عدیــده ای مــی گــردد. ایــن 
ــه جنســی در  ــل بیمــاری هــای منتقل ــن عام ــروس شــایع تری وی
سراســر جهــان مــی باشــد ]8،9[.  نتایــج مطالعات نشــان مــی دهند 
ــروس  ــا وی کــه یکــی از مهمتریــن عــوارش ناشــی از درگیــری ب
پاپیلومــای انســانی ایجــاد اختــال در عملکــرد جنســی زوجیــن،و 
ــا  ــی از آن خصوص ــی ناش ــی و روان ــکات روح ــب ان مش متعاق
ــی وی  ــه اچ پ ــا ب ــان مبت ــی باشــد ]12-9[. معمــوال زن ــان م زن
بــر ایــن باورنــد کــه بدلیــل داشــتن بیمــاری هــای آمیزشــی فقــط 
ــراری رابطــه  ــد و از برق ــد خویشــتن داری از خــود نشــان دهن بای
جنســی پرهیــز نماینــد ]15-13[. هــر چنــد ایــن امــر در زندگــی 
انــان نقــش مهمــی دارد ،امــا قــدم اول بــرای داشــتن یــک زندگــی 
جنســی ســالم در ایــن دســته از افــراد داشــتن رابطــه جنســی ایمن 
اســت ]16[ و ایــن افــراد بایــد از روش هــای پیشــگیری از بیمــاری 
ــه ســایرین اطــاع داشــته باشــند  ــال ان ب هــای آمیزشــی و انتق
ــی  ــتن الگوی ــر، داش ــرد مؤث ــک عملک ــام ی ــراي انج ــذا ب ]16[.  ل
مناســب  بــراي تغییــر رفتــار، از اولویــت و اعتبــار باالیــی برخــوردار 

ــت ]17-19[.  اس

ــردن آگاهــی در  ــه منظــور باالب ــوزش جنســی ب ــه هــای آم برنام
ــس از  ــنی پ ــام ســطوح س ــرای تم کاهــش مشــکات جنســی ب
ــک  ــی رود ]20،21[. انتخــاب ی ــم بشــمار م ــی مه ــوغ موضوع بل
ــزی  ــه ری ــد برنام ــن گام در فرآین ــب، اولی ــی مناس ــوی آموزش الگ
یــک موضــوع آموزشــی اســت ]21[. تئــوري رفتــار برنامــه ریــزي 
ــالم،  ــاي س ــوزش رفتاره ــد آم ــادي  مانن ــات زی ــده در مطالع ش
تنظیــم خانــواده و ســرطان پســتان بطــور کاربــردی مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت ]22[. ایــن تئــوری مهمتریــن علــت رفتــار را، 
قصــد انجامــآن مــي دانــد کــه تحــت تأثیــر نگــرش، هنجارهــاي 
ذهنــی مربــوط بــه رفتــار و احســاس کنتــرل بــر رفتــار مــي باشــد.
ــراي  ــات الزم ب ــرایط و امکان ــه ش ــار ب ــده رفت ــرل درک ش کنت
ــن  ــای تعیی ــل فاکتوره ــن عوام ــردد. ای ــی گ ــر م ــار ب ــاذ رفت اتخ
ــث  ــر آن باع ــذاری ب ــا تاثیرگ ــوان ب ــی ت ــوده و م ــار ب ــده رفت کنن
تغییــر رفتارهــای نادرســت و غلــط شــد ]25-35[. ازآنجایــی کــه 
رفتــار یــک اقــدام مشــهود بــوده کــه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه انجــام 
مــی شــود، آمــوزش نــکات بهداشــتی فراینــد ســاختارمندی اســت 
کــه مــی توانــد بــر اســاس تلفیقــی از تجربیــات یادگیــری باعــث 
تغییــر داوطلبانــه رفتــار در افــراد شــود شــود، همچنیــن بــه دلیــل 
ــراد و اینکــه ممکــن اســت  ــار اف پیچیدگــی هــای موجــود در رفت
ــر  ــذا تغیی ــه، ل ــا ن ــار را بدهــد ی ــروز رفت ــه فــرد اجــازه ب محیــط ب
آگاهــی همیشــه منجــر بــه تغییــر نگــرش و تغییــر نگرش همیشــه 
ــذا در صــورت  ــار نخواهــد شــد ]26-25[. ل ــر رفت ــه تغیی منجــر ب
عــدم توجــه بــه مشــکات ایــن زنــان و عملکــرد جنســی زنــان 
مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی، در آینــده نزدکــی شــاهد 
رونــد رو بــه افزایــش مشــکات روانپزشــکی ار جملــه افســردگی، 
ــان  ــن زن ــه ای ــا ک ــود و از آنج ــم ب ــراب و خودکشــی خواهی اضط
ارکان خانــواده هــای خــود محســوب مــی شــوند، امــکان دارد ایــن 
مشــکات ســبب فروپاشــی خانــواده هــای آنــان نیــز شــود ]27[.  
بنابرایــن ایــن تحقیــق بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر 
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده برعملکــرد جنســی زنــان مبتــا 
بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه های 

بیمــاری هــای رفتــاری صــورت گرفــت.

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک تحقیــق  نیمــه  تجربــی بــوده اســت.  محیــط 
پژوهــش مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری امــام و مرکز مشــاوره 
بیماریهــای رفتــاری زمــزم تحــت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران در ســال 1400 بودنــد. کلینیــک هــاي مشــاوره بیماریهــاي 
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رفتــاري مراکــزي هســتند کــه قابلیــت انجــام خدمــات آموزشــي، 
مشــاوره، پیشــگیري، مراقبــت و درمــان مراجعیــن را در ســه بعــد 
بیماریهــاي آمیزشــي، عفونــت HIV/AIDS و مصــرف مــواد 

مخــدر تزریقــي را دارا مــی باشــند.  
ــروس  ــه وی ــان مبتــا ب ــه زن ــن مطالعه،کلی ــه پژوهــش در ای نمون
ــگاه هــای بیمــاری  ــه درمان ــده ب ــه کنن ــای انســانی مراجع پاپیلوم
هــای رفتــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بودنــد کــه شــرایط 
ــخیص  ــامل تش ــای ورود ش ــتند. معیاره ــه را داش ــه مطالع ورود ب
ابتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی توســط پزشــک متخصــص 
ــق  ــای تحقی ــه ه ــد، نمون ــده بودن ــرز ش ــاران مح ــده بیم در پرون
ســابقه شــرکت در تحقیقــی مشــابه را نداشــتند، نمونــه هــا راضــی 
بــه شــرکت درتحقیــق بودنــد، توانایــی برقــراری ارتبــاط شــفاهی 
ــتن   ــدن و نوش ــواد خوان ــل س ــتند، حداق ــان فارســی را داش ــه زب ب
جهــت تکمیــل پرسشــنامه را داشــتند، بیمــاران بایــد در محــدوده 
ــرایط  ــود ش ــدم وج ــد و ع ــال بودن ــاروری )49-15( س ــنین ب س
خــاص ماننــد بیمــاری همســر و مشــکات خانوادگــی کــه مانــع 
برقــراری ارتبــاط جنســی بــا همســر بــود. معیــار هــای خــروج از 
مطالعــه شــامل عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاری در طــول مطالعه، 
تکمیــل ناقــص پرسشــنامه، شــرایط حــاد جســمانی یــا روانــی در 
طــی مطالعــه و وقــوع هرحالــت و یــا موقعیــت ناشــناخته و ناگهانی 

ماننــد فــوت همســر یــا بســتگان در حیــن انجــام مداخلــه بــود.
ــی داری 0/05 و   ــه الزم درســطح معن ــرای تعییــن حجــم نمون   ب
تــوان آزمــون 80درصــد و اختــاف 30 درصــدی  پــس از مقــدار 
ــاب 10  ــا احتس ــران و ب ــه کوک ــم نمون ــول حج ــذاری در فرم گ
ــه  ــه شــد.  روش نمون ــه 60 نفــر در نظــر گرفت درصــد افــت نمون
گیــري در ایــن پژوهــش از نــوع در دســترس بــود. در ایــن مطالعــه 
پــس از انتخــاب نمونــه هــا، بــرای جلوگیــری از نشــت اطاعــات 
بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل و رعایــت نــکات اخاقــی، نمونــه 
ــه انجــام شــد  ــرای گــروه کنتــرل و ســپس مداخل ــدا ب گیــری ابت
ــه روش  ــه صــورت تصادفــی ســاده و ب و واحــد هــای پژوهــش ب
قرعــه کشــی بــه دو گــروه مداخلــه )30 نفــر( و کنتــرل )30 نفــر( 
ــه  ــدگان ک ــرکت کنن ــتی از ش ــدا لیس ــدند. ابت ــدی ش ــیم بن تقس
دارای معیــار ورود بودنــد تهیــه و بــر اســاس حــروف الفبــا تنظیــم 
شــدند. تصادفــی ســازي بلــوک شــده بــه ایــن منظــور بــود کــه 
مطمئــن شــویم دقیقــاً تعــداد مســاوي شــرکت کننــده در فاصلــه 
زمانــي هــاي متوالــي ولــي مســاوي وارد گــروه مداخلــه و کنتــرل 
قــرار گرفتنــد. ســایز هــر بلــوک مــي توانــد 5، 10، 16 تــا 20 نفــر 

باشــد. بــه ایــن ترتیــب مثــًا یــک نــوع درمــان بــه بلــوک اول و 
نــوع دیگــر بــه دوم داده شــد. شــرح دقیــق نیــز بــه ایــن صــورت 
بــود کــه نمونــه گیــری بــه روش طــرح بلــوک هــای جایگشــتی 
تصادفــی دو درمــان بــا بلــوک هــای چهــار تایــی انجــام شــد. بــه 
ایــن ترتیــب کــه حــرف A بــرای گــروه مداخلــه و حــرف B بــرای 

گــروه کنتــرل در نظــر گرفتــه شــد.
ــنامه  ــود. پرسش ــش ب ــامل دو بخ ــات ش ــرداوری اطاع ــزار گ اب
اطاعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه اســتاندارد عملکــرد جنســی 
زنــان روزن،  قبــل و بعــد از انجــام مداخلــه، ســنجیده شــد. 
ــکاران  ــط روزن و هم ــی Rozen توس ــرد جنس ــنامه عملک پرسش
بــرای ارزیابــی عملکــرد جنســی در زنــان در طــی 4 هفتــه گذشــته 
ــه  ــوده و ب طراحــی گردیــده اســت. ایــن پرسشــنامه 19 ســوالی ب
ــل  ــامل می ــا ش ــاخه ه ــود. زیرش ــی ش ــدی م ــه بن ــه طبق 6 حیط
ــدی و درد  ــم، رضایتمن ــوب شدن،ارگاس ــک، مرط ــی ،تحری جنس
ــا 5  ــا 1 ت ــر شــاخه هــا دارای طیــف پاســخ از 0 ی اســت. ایــن زی
ــه عملکــرد جنســی بهتــر دارد.  هســتند و نمــرات باالتــر اشــاره ب
دامنــه نمــرات بیــن 0 تــا 95 مــی باشــد. نقطـــة بـــرش بـــراي 
کـــل پرســش نامــه 28، میــل3/3، تحریــک روانــی3/4، رطوبــت 
ــت.  ــی 3/8 اس ــدی 3/8 و درد جنس ــم 3/4، رضایتمن 3/4، ارگاس
بـــه عبـــارت دیگـــر نمــرات بیشــتر از نقطة بــرش مبیــن عملکرد 
خـــوب اســـت ]7[. روایــی ایــن پرســش نامــه در مطالعــه اصــان 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و پایایــی آن بــا آلفــای کرونبــاخ 0/81 
مــورد تاییــد قــرار گرفــت ]9[.  مطالــب آموزشــی توســط محقــق 
تدویــن و در اختیــار 10 نفــر از اعضــای هیئــت علمــی و متخصیین 
ــرات  ــال نظ ــس از اعم ــت و پ ــرار گرف ــاری ق ــای رفت ــاری ه بیم
ایشــان، مــورد تاییــد آنــان قــرار گرفــت. محتــوای آموزشــی شــامل  
ــود بصــورت یــک  ــه گــروه آزمــون آمــوزش داده شــده ب آن را  ب
جــزوه آموزشــی بــه هــر دو گــروه داده شــد تــا از مطالــب ان بهــره 
منــد گردنــد. پایایــی پرسشــنامه Rozen بــا آلفــای کرونبــاخ 0/79 

مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
پژوهشــگر بعــد از کســب مجــوز و اخــذ کــد اخــاق اخــذ معرفــی 
نامــه در محیــط تحقیــق حضــور یافــت و نمونــه گیــری پژوهــش 
ــه هــای  ــدا پژوهشــگر نمون را آغــاز کــرد. بدیــن صــورت کــه ابت
مــورد نظــر را از بیــن زنــان مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی 
مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه هــای بیمــاری هــای رفتــاری انتخاب 
و  بطــور مســاوی در دو گــروه آزمــون )30 نفــر( و کنتــرل )30 نفــر( 

قــرار داد )دیاگــرام 1(.
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ــروه،  ــای دو گ ــه ه ــی از نمون ــه کتب ــت نام ــذ رضای ــس از اخ پ
پرسشــنامه اطاعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه عملکــرد جنســی 
ــر  ــا ان را پ ــه ه ــد و نمون ــون  داده ش ــروه ازم ــه گ Rozen ب

نمودنــد، بــرای افــراد گــروه کنتــرل پرسشــنامه توســط انــان در 
ــا اعضــا  نوبــت اول پــر شــد، بعــاوه پژوهشــگر در همــان روز ب
گــروه ازمــون بــه تنظیــم قــرار ماقــات بــرای برگــزاری کاس 
هــای آموزشــی در دو گــروه 15 نفــری بــه مــدت 4 جلســه هفتــه 

ای یــک روز و هــر روز بــه مــدت 90 دقیقــه پرداخــت )جــدول 1(.  
ــا توجــه  در نهایــت یــک مــاه پــس از پایــان جلســه چهــارم و ب
بــه قــرار قبلــی کــه بــا نمونــه هــای تحقیــق گذاشــته شــده بــود، 
ــه هــای گــروه آزمــون  پرسشــنامه Rozen مجــددا توســط نمون
تکمیــل گردید.همچنیــن گــروه کنتــرل نیــز مجــددا پرسشــنامه 

ــد.  را در نوبــت دوم پــر نمودن
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جدول 1. محتوای جلسات آموزشی تئوری رفتار برنامه ریزی شده

هدف براساس سازه های مدلمحتواجلسه

جلسه اول

- در جلسه اول پژوهشگر به معرفی خود پرداخت و 
هدف از انجام تحقیق را بیان نمود،در مرحله بعد افراد 

گروه با یکدیگر آشنا شدند و بنا به درخواست پژوهشگر،                 
نمونه ها در زمینه موضوع پژوهش به بحث و تبادل نظر و 

بیان تجربیات خود پرداختند.

در جلسات اول و دوم آموزش هایی داده شد که  مبتنی بر اولین  و دومین 
سازه ی تئوری رفتار برنامه ریزی شده یعنی آگاهی و  نگرش بود. 

در جلسه اول جهت تغییر نگرش اقداماتی از قبیل؛ بحث در گروه های 
کوچک انجام شد و افراد تجارب خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و 
از یکدیگر آموزش می بینند. البته در این بین پژوهشگر  به عنوان مسوول 

این گروه نقش اصاح باورهای غلط را داشت.

جلسه دوم

 محقق با استفاده از روش سخنرانی و وسایل کمک 
آموزشی مانند ماکت و موالژ برای نمایش جزییات اندام 
تناسلی زنان و همچنین استفاده از اساید و با تأکید بر 
رابطه جنسي درست و رضایت بخش،  به اجرای برنامه 
آموزشی پرداخت و در انتهای جلسه نمونه های تحقیق 
تجارب و نظراتی را در زمینه عملکرد جنسی خود ابراز 

نمودند.

در جلسات اول و دوم آموزش هایی داده شد که  مبتنی بر اولین  و دومین 
سازه ی تئوری رفتار برنامه ریزی شده یعنی آگاهی و  نگرش بود. 

جلسه سوم 

پژوهشگر بر اساس سازه های مدل رفتار برنامه ریزی شده 
در زمینه عملکرد جنسی زنان به آموزش پرداخت و مطالبی 
در زمینه عملکرد و رفتار، قصد رفتاری شامل نگرش نسبت 
به رفتار )با تاکید بر باورهای ذهنی و ارزشیابی پیامدهای 
رفتاری(، هنجارهای ذهنی)با تاکید بر باورهای هنجاری 
و انگیزه برای پیروی از رفتار( و همچنین کنترل رفتاری 

درک شده) با تاکید بر باورهای کنترل کننده و قدرت درک 
شده( در زمینه عملکرد جنسی زنان به نمونه ها مطالبی را 

توضیح داد.

  در جلسات سوم و چهارم آموزش هایی که داده شد مبتنی بر سازه های 
سوم و چهارم  تئوری رفتار برنامه ریزی شده یعنی هنجارهای انتزاعی و 

کنترل رفتاری درک شده بود. برای کنترل رفتاری درک شده به موانع عدم 
تغییر رفتار و موارد تسهیل کننده ی تغییر رفتار توجه شد. برای هنجارهای 
ذهنی فرد کلیدی موردنظر)حتی همسر فرد یا افراد نزدیک( برای هرکدام 

از شرکت کنندگان مشخص شد و با آن ها ارتباط برقرار شد.

جلسه چهارم 
پژوهشگر به ادامه آموزش در زمینه بخش های باقیمانده 

از جلسه سوم پرداخت و به سواالت نمونه های پژوهش در 
زمینه سازه های مدل پاسخ داد.

در جلسات سوم و چهارم آموزش هایی که داده شد مبتنی بر سازه های 
سوم و چهارم  تئوری رفتار برنامه ریزی شده یعنی هنجارهای انتزاعی و 

کنترل رفتاری درک شده بود. برای کنترل رفتاری درک شده به موانع عدم 
تغییر رفتار و موارد تسهیل کننده ی تغییر رفتار توجه شد. برای هنجارهای 
ذهنی فرد کلیدی موردنظر)حتی همسر فرد یا افراد نزدیک( برای هرکدام 

از شرکت کنندگان مشخص شد و با آن ها ارتباط برقرار شد.

شــورای  در  مصــوب  پژوهــش  از  برگرفتــه  حاضــر  مقالــه 
علــوم  دانشــگاه  پزشــکی-  دانشــکده  پژوهــش  تخصصــی 
شــماره                                                                اخــاق  کــد  بــه  تهــران،  اســامی  آزاد  پزشــکی 
IR.IAU.TMU .REC.1400.141  مــی باشــد. در ایــن مطالعــه 

ــد و  ــذ ش ــدگان اخ ــرکت کنن ــه ش ــی از هم ــه کتب ــت نام رضای
پرســش نامــه بــدون نــان و نــام خانوادگــی تکمیــل گردیــد. هــم 
چنیــن  شــرکت کننــدگان ایــن اجــازه را داشــتند کــه هــر موقــع از 

ــوند.  ــارج ش ــش خ ــتند از پژوه ــی توانس ــش م پژوه
ــزار  ــرم اف ــا از ن ــل داده ه ــه و تحلی ــه جهــت تجزی ــن مطالع در ای
SPSS نســخه 26 اســتفاده شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل اطاعات 

در ایـــن پـــژوهش، ابتـــدا شــاخص هــاي آمار توصـــیفي شـــامل 
میـــانگین و انحـــراف معیـــار محاســبه گردیــد. آزمــون اســمیرنف 
کولموگــروف جهــت نرمــال داده هــا اســتفاده شــد و آزمــون معنــی 
ــپس  ــتند. سـ ــوردار هس ــال برخ ــع نرم ــا از توزی ــد و داده ه دار ش
بـــه منظـور بررســـي فرضـیة پـــژوهش از آزمون های ویکاکسون 

اســتفاده گردیــد.

یافته ها 
نتایــج نشــان داد کل شــرکت کننــدگان در مطالعــه در زمــان انجــام 
ــد. اکثریــت شــرکت  ــا همســر خــود زندگــی مــی کردن مطالعــه ب
کننــدگان در هــر دو گــروه خانه دار و تحصیات لیســانس داشــتند. 
نتایــج نشــان داد اختــاف معنــی داري از نظــر تحصیــات، شــغل 
ــج  ــن نتای ــداد، همچنی ــرل نشــان ن ــه و کنت ــروه مداخل ــن دو گ بی
ــه و  ــي مســتقل نشــان داد کــه دو گــروه مداخل ــاری ت آزمــون آم
کنتــرل، از نظــر متغیرهــاي میانگیــن ســن و ســن ازدواج، تفــاوت 
آمــاري معنــي داري نداشــتند. آزمــون امــاری تي مســتقل، اختاف 
آمــاري معنــي داري را از نظــر متغیرهــاي میانگیــن مــدت ازدواج، 
ــت  ــد و وضعی ــن فرزن ــن و کوچکتری ــد، ســن بزرگتری ــداد فرزن تع
درآمــد قبــل از آمــوزش در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل نشــان نــداد 

و بنابرایــن دو گــروه همگــن بودنــد )جــدول2(.
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جدول 2 .توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک

فراوانی    
تاهل

گروه کنترلگروه آزمون

درصدتعداددرصدتعداد

3010030100متاهل دارای همسر
0000متاهل بدون همسر

3010030100جمع

شغل

12401343/3خانه دار

930516/7کارمند

9301240آزاد

3010030100جمع

شغل

26/726/7کارگر

1343/31033/3کارمند

15501860آزاد

3010030100جمع

سطح تحصیات

517/7930دیپلم

620516/7فوق دیپلم

18601446/7لیسانس

13/326/7باالتر از لیسانس

3010030100جمع

نتایــج نشــان داد بیشــترین درصــد واحدهــای پژوهــش در گــروه 
آزمــون قبــل از آمــوزش )56/7%( عملکــرد جنســی )میــل جنســی( 
ــت اول  ــرل نوب ــروه کنت ــته و در گ ــط داش ــد متوس ــر از ح باالت
ــرش  ــه ب ــا نقط ــه ب ــری در مقایس ــی باالت ــل جنس )56/7%( می
ــون  ــون ویلکاکس ــج ازم ــد. نتای ــته ان ــی روزن داش ــاس جنس مقی
ــل  ــزان می ــن می ــی داری بی ــاری معن ــاف آم ــه اخت نشــان داد ک

ــدول 2(. ــت )ج ــود نداش ــروه وج ــی در دو گ جنس
نتایــج در خصــوص عملکــرد جنســی در حیطــه تهییــج نشــان داد 
کــه بیشــترین درصــد واحدهــای پژوهــش در گــروه آزمــون قبــل 
از آمــوزش )63/3%( عملکــرد جنســی )تحریــک روانــی( پاییــن تــر 
از حــد متوســط داشــته و در گــروه کنتــرل )63/3%( نیــز تحریــک 
ــون  ــج آزم ــد. نتای ــته ان ــد متوســط را داش ــر از ح ــن ت ــی پایی روان

ــن  ــی داری بی ــاری  معن ــاف آم ویلکاکســون نشــان داد کــه اخت
میــزان تحریــک روانــی در دو گــروه وجــود نداشــت )جــدول 3(.

ــروه  ــت گ ــه رطوب ــی در حیط ــرد جنس ــوص عملک ــج در خص نتای
ــان داد  ــت اول نش ــرل نوب ــروه کنت ــوزش و گ ــل از آم ــون قب ازم
کــه  بیشــترین درصــد واحدهــای پژوهــش در گــروه آزمــون قبــل 
ــه  ــر ازنقط ــت( باالت ــی )رطوب ــرد جنس ــوزش )53/3%( عملک از آم
ــت  ــت اول )83/3%( رطوب ــرل نوب ــروه کنت ــته و در گ ــرش داش ب
ــا نقطــه بــرش مقیــاس جنســی روزن  پاییــن تــری در مقایســه ب
ــج ازمــون ویلکاکســون نشــان داد کــه اختــاف  ــد. نتای داشــته ان
ــود  ــروه وج ــت در دو گ ــزان رطوب ــن می ــی داری بی ــاری معن آم

داشــت )p=0/001( )جــدول3(.

جدول3. مقایسه عملکرد جنسي، قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل

سطح معنی داری بعد از مداخله قبل از مداخله گروه

0/01 5/7±30/3 3/6±4/28 مداخله
0/05 4/6±1/28 2/7±6/28 کنترل
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هــم چنیــن در خصــوص ســازه هــای مــدل تئــوری رفتــار برنامــه 
ــورد  ــتقل در م ــي مس ــون ت ــج آزم ــاس نتای ــر اس ــده، ب ــزی ش ری
مقایســه نمــرات کســب شــده بیــن گــروه مداخلــه و کنتــرل پــس 
ــن  ــن میانگی ــي داري بی ــاري معن ــاف آم ــه، اخت ــام مداخل از انج
ــاري و  ــد رفت ــده، قص ــار درک ش ــرل رفت ــي، کنت ــازات آگاه امتی

عملکــرد جنســي وجــود داشــت )P>0/05(. ولــي در مــورد متغیــر 
ــده وجــود  ــي زوجــي نشــان دهن ــون ت ــاي انتزاعــي، آزم هنجاره
تفــاوت معنــي دار آمــاري بیــن نمــرات کســب شــده قبــل و بعــد از 

ــه نبــود )جــدول4(. ــه در گــروه مداخل مداخل

جدول 4. مقایسه میانگین متغیرهاي مورد مطالعه در گروه مداخله و کنترل، قبل و بعد از مداخله

گروه  
   متغیر

کنترلمداخله

سطح معنی دارینوبت دومنوبت اولسطح معنی داریبعد از مداخلهقبل از مداخله

18/6P=0/0013/3±16/83/2±16/80/08±16/21/7±3/1آگاهی

29/6P=0/036/8±22/615/4±22/90/66±22/315/8±5/7نگرش 

19/5P=0/248/1±19/38/3±18/70/88±16/411/2±11/3هنجارهای انتزاعی
24/3P=0/00119/2±19/19/1±17/30/93±17/526/1±20/1کنترل رفتاری درک شده

4/5P=0/022/3±3/92/4±3/20/87±3/51/9±2/4قصد رفتاری

بحث
ــار  ــوری رفت ــوان از تئ ــی ت ــه م ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــج ای نتای
برنامــه ریــزی شــده در جهــت ارتقــاء عملکــرد جســنی زنــان مبتا 
بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی اســتفاده شــد. نتایج مطالعــه حاضر 
نشــان داد کــه آمــوزش براســاس تئــوری رفتــار برنامــه ریزی شــده 
بــر عملکــرد جنســی زنــان مبتــا بــه پاپیلومــا ویــروس موثــر بوده 
اســت. در ایــن رابطــه نتایــج تحقیــق Priest و همــکاران )2017( 
بــا عنــوان تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر رفتــار برنامــه ریــزی شــده در 
عملکــرد جنســی دانشــجویان دانشــگاه درجنــوب شــرقی ایــاالت 
متحــده پــس از واکسیناســیون HIV بــا تحقیــق حاضــر همخوانی 

دارد ]26[.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش براســاس تئــوری 
ــی در  ــرد جنس ــود عملک ــبب  بهب ــده س ــزی ش ــه ری ــار برنام رفت
حیطــه تحریــک روانــی شــده اســت. در ایــن رابطــه نتایــج تحقیــق 
ــا  ــکاران )1397( ب ــاری و هم ــکاران )2017(  و افش Priest و هم

عنــوان تعییــن عوامــل مرتبــط بــا عملکــرد جنســی در زنــان؛ یــک 
مطالعــه مــوردی نیــز نتایجــی مشــابه بدســت اوردنــد ]26،27[. 

ــن  ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــکاران )1397( ک ــاری و هم ــه افش در مطالع
ــام  ــان انج ــی در زن ــرد جنس ــا عملک ــط ب ــل مرتب ــی از عوام برخ
ــی  ــرد بررس ــراد م ــد از اف ــد 56/8 درص ــخص ش ــود مش ــده ب ش
ــدون اختــال  ــراد ب دارای  اختــال عملکــرد و 2/43 درصــد از اف
عملکــرد جنســی بودنــد. مطالعــه حاضــر نیــز مداخلــه ای در جهــت 
بهبــود عملکــرد جنســی زنــان پاپیلومــای انســانی انجام داده اســت 
]27[. نتایــج تحقیــق بشــرپور و همــکاران )1396( بــا عنــوان اثــر 
بخشــی درمــان شــناختی رفتــاري و آمــوزش ارتبــاط زناشــویی بــر 

بهبــود افــکار و عملکــرد جنســی زنــان داراي کــژکاري جنســی بــا 
تحقیــق حاضــر همخوانــی داشــت ]28[.

نتایــج تحقیــق ابراهیمــي پــور و همــکاران در ســال 1391 بــا هدف 
ــار برنامــه  ــر مبنــاي تئــوري رفت تعییــن تأثیــر آمــوزش جنســي ب
ریــزي شــده، بــر عملکــرد جنســي زنــان مراجعــه کننــده بــه مراکز 
بهداشــتي-درماني شــهري مشــهد نتایجــی مشــابه را نشــان دارد 
]29[. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد همبســتگی مثبــت معنی داری 
بیــن تمــام متغیرهــای تئــوری رفتــار برنامــه ریزی شــده بــا قصد و 
عملکــرد جنســی مشــاهده گردیــد. هــم چنیــن یافتــه ها نشــان داد 
کــه تمــام ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده )نگرش، 
هنجارهــای انتزاعــی، کنتــرل رفتــار درک شــده( مــی تواننــد قصــد 
برقــراری رابطــه جنســی را در زنــان توضیــح دهنــد، کــه در میــان 
آنهــا، هنجارهــای انتزاعــی بیشــترین قــدرت پیشــگویی کنندگی را 
بــر قصــد جنســی دارا بــود. بــا توجــه بــه قــدرت پیشــبینی کنندگی 
زیــادی کــه هنجارهــای انتزاعــی در برقــراری قصــد رابطه جنســی 
دارنــد، الزم اســت هنجارهــای انتزاعــی زنــان مورد بررســی بیشــتر 
قــرار گرفتــه و برنامــه آموزشــی بــر مبنــای هنجارهــای انتزاعــی با 
توجــه زمینــه هــای فرهنگــی و مذهبــی ایــران تهیــه و بــه اجــرا 
ــات و  ــا پشــتوانه ی مطالع ــز ب ــه حاضــر نی ــود. مطالع ــته ش گذاش
بررســی منطقــی بــودن اســتفاده از ایــن تئــوری مطالعــه حاضــر را 
انجــام داد و یکــی از دالیــل مهــم بــرای اثربخشــی تئــوری رفتــار 
ــودن  ــان، منطبــق ب ــر عملکــرد جنســی زن برنامــه ریــزی شــده ب

مــدل بــر نیازهــای زنــان مــی باشــد. 
ــس از  ــی پ ــزان درد جنس ــد می ــخص ش ــر مش ــه حاض در مطالع
آمــوزش نیــز افزایــش یافتــه اســت. در ایــن رابطــه نتایــج تحقیــق 
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ــه  ــی دارد ]26[. ب ــا تحقیــق حاضــر همخوان Priest و همــکاران ب

نظــر مــی رســد درد یــک متغیــر چنــد عاملــی اســت کــه بســیاری 
ــاال      ــذارد. احتم ــی گ ــر م ــر درد تاثی ــی و جســمی ب ــل روان از عوام
مــی توانــد مربــوط بــه مشــکات جســمی یــا وجــود عفونــت های 

باکتریایــی یــا قارچــی باشــد. 
ــدل  ــاس م ــوزش براس ــه آم ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده بــر میــل جنســی زنــان تاثیــر 
داشــته اســت در ایــن راســتا نتایــج تحقیــق Franjic و همــکاران 
ــا  ــان ب ــی زن ــرد جنس ــال عملک ــن اخت ــدف تعیی ــا ه )2019( ب
تحقیــق حاضــر همخوانــی دارد ]9[. بــه نظــر مــی رســد مداخلــه 
حاضــر بــه خوبــی ابعــاد مهــم عملکــرد جنســی را شناســایی و بعــد 
روانــی میــل جنســی تاکیــد داشــته اســت و زنــان را بــه خوبــی بــا 
راهکارهــا و نحــوه برانگیختگــی میــل جنســی آشــنا کــرده اســت. 
ــدم اگاهــی،  ــل جنســی ع ــل کاهــش می ــی یکــی از دالی از طرف
ــی                                 ــائل جنس ــه مس ــرش ب ــر نگ ــی و و تغی ــن جنس ــش پایی دان
ــر  ــه ب ــد ک ــتفاده ش ــی اس ــر از مدل ــه حاض ــد. در مطالع ــی باش م
ســه جــز مهــم دانــش، نگــرش و هنجــار انتزاعــی تاکیــد داشــت و 
توانســت هــم دانــش و هــم نگــرش زنــان بــه عملکــرد جنســی و 

میــل جنســی را در جهــت مثبــت تغییــر دهــد.  
ــدل  ــاس م ــوزش براس ــه آم ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
ــی  ــدی جنس ــر رضایتمن ــده ب ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت تئ
ــق Priest و همــکاران،  ــج تحقی ــی داشــته اســت. نتای ــر مثبت تاثی
Nasimnto و همــکاران و ابراهیمــی پــور و همــکاران بــا تحقیــق 

ــوق  ــات ف ــج مطالع ــد ]6،26،29[. نتای ــی باش ــتا م ــر همراس حاض
بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد و نشــان میدهــد کــه مشــاوره 
و آمــوزش بــر اســاس مــدل هــای مختلــف روشــی مفیــد بــرای 
ــت.  ــی اس ــکات جنس ــا و مش ــی ه ــر نگران ــردن اکث ــرف ک برط
چــون امیــال جنســی ماننــد ســایر غرایــز انســانی بخــش جدایــی 
ناپذیــر ماهیــت زیســتی، روانــی و اجتماعــی او را تشــکیل                                                                                          
مــی دهــد روشــن اســت کــه رضایــت جنســی نقــش بســیار مهمی 
ــی  ــک زندگ ــه ی ــتیابی ب ــی و دس ــردی و اجتماع ــامت ف در س
زناشــویی تــوام بــا آرامــش و بــا اســتحکام ایفــا مــی کنــد. البتــه به 
نظــر مــی رســد کــه بــرای افزایــش رضایــت جنســی زوجیــن نیــاز 
ــر  ــی موث ــای ارتباط ــه مهارته ــتر در زمین ــای بیش ــه آموزش¬ه ب
زوجــی باشــد و همچنیــن رضایــت جنســی مســأله ای اســت کــه 
زن و مــرد هــر دو در آن دخالــت دارنــد و هــر دو نیازمنــد مشــاوره 

هســتند. 
عملکــرد جنســی بخــش مهمــی از ســامت جنســی اســت کــه 
ــن  ــادی دارد. متخصصی ــر زی ــه تاثی ــراد و جامع ــامت اف ــر س ب

ــی و  ــاه جســمی، روان ــه ســامت و رف ــوزه ســامت جنســی ب ح
ــد  ــک می کنن ــی کم ــور جنس ــیت و ام ــه جنس ــی در حیط اجتماع
ــت و  ــته ای اس ــن رش ــوع بی ــک موض ــی ی ــرد جنس ]24[. عملک
متخصصیــن بســیاری از رشــته ها در آن نقــش دارنــد. برخــورداري 
از ســامت و عملکــرد جنســي مطلــوب نــه تنهــا یکــي از حقــوق 
ــي  ــوب م ــني محس ــر س ــرد و در ه ــر ف ــاروري ه ــي و ب جنس
ــده ســامت  ــن کنن ــه هــاي مهــم تعیی شــود بلکــه یکــي از جنب
ــواده اســت. از  ــان خان ــتحکام بنی ــي و اس ــت زندگ ــي، کیفی عموم
طرفــی عملکــرد جنســی، بخشــی از ســامتی زن محســوب 
ــی بهداشــت  ــت ارزیاب ــروزه وجــود اهمی مــی شــود. متاســفانه، ام
جنســی در بهداشــت عمومــی، ارزیابــی کامــل ســامت جنســی در                                          

ــود ]25[.  ــی ش ــوش م ــه فرام ــای اولی ــت ه مراقب
ــا از  ــاران پاپیلوم ــه بیم ــان داد ک ــات نش ــی مطالع ــج بررس نتای
مشــکات جنســی و بــاروری رنــج مــی رنــد. لــذا بایــد اقدامــات 
ــه  ــود. مطالع ــه ش ــر گرفت ــاران در نظ ــن بیم ــر ای ای ــی ب مطلوب
ــار  ــوری رفت ــر تئ ــی ب ــه مبتن ــا طراحــی مداخل حاضــر توانســت ب
برنامــه ریــزی شــده عملکــرد جنســی و ســازه هــای مــدل را ارتقــا 
ــی کــه مطالعــه حاضــر توانســت اثربخشــی  دهــد. یکــی از دالیل
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــته باش ــی داش ــرد جنس ــر عملک ــی ب مطلوب
ــر ســازه هــای  ــه شــده توســط محقــق ب ــوای آموزشــی ارای محت
ــش،  ــی دان ــدل یعن ــی م ــوده و ســازه هــای اصل ــق ب ــدل منطب م
نگــرش، هنجــار هــای انتزاعــی و قصــد رفتــاری بــوده اســت. ایــن 
مطالعــه نــه تنهــا ســبب بهبــود دانــش و نگــرش بیمــاران پاپیلومــا 
ویــروس نســبت بــه بیمــاری خــود شــده اســت بلکــه ســبب میــل 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــود ب ــی خ ــل درمان ــری مراح ــرای پیگی ــل ب و تمای

ــاری شــده اســت.  ســازه قصــد رفت
از محدودیـــت هـــای پژوهـش حاضـر مــی تــــوان وجود شرایط 
ــه  ــود ک ــن کار ب ــرای ای ــه ب ــود ک ــد 19ب ــاری کووی ــال بیم انتق
شــرایط برگــزاری جلســات و آمــوزش را دشــوار کــرده بــود. هــم 
چنیــن بدلیــل وجــود بیمــاری کوویــد 19،بعضــی از درمانــگاه هــای 
ــوم پزشــکی تهــران اجــازه  ــاری  دانشــگاه عل بیمــاری هــای رفت
ــی  ــه فرهنگ ــن زمین ــم چنی ــد. ه ــه پژوهشــگر داده نش حضــور ب
اجتماعــی و زمینــه شــخصیتی واحدهــای پژوهــش، بــه دلیــل عدم 
ــرل جــزء محدودیــت هــای پژوهــش تلقــی شــد و وضعیــت  کنت
ــه  ــگام پاســخگویی ب ــی واحدهــای پژوهــش در هن روحــی و روان
ســؤاالت پرسشــنامه نیــز از کنتــرل پژوهشــگر خــارج بــوده اســت. 
در همیـن راسـتا پیشـنهاد مـی شـود کـه در آینـده پژوهـش هـاي 
دیگـــري بـــا در نظـــر گرفتـــن محدودیـــت هـای ذکر شـــده، به 
ــرد  ــود عملک ــت بهب ــي جه ــاي آموزش ــر کارگاه ه ــی تاثی بررس
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جنســي، بــا هــدف پیشــگیري از مشــکات جنســي ایــن دســته از 
ــي انجــام شــود.  ــان، در مراکــز بهداشــتي و درمان زن

نتیجه گیری
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش بــر اســاس تئــوري 
رفتــار برنامــه ریزي شــده، بــر عملکرد جنســي از طریــق متغیرهاي 
ــان مــي شــود. ایــن  تئــوري، باعــث ارتقــاي عملکــرد جنســي زن
امــر نشــان دهنــده اهمیــت اســتفاده از تئــوری بــرای تغییــر رفتــار 
و عملکــرد جنســی زنــان مبتــا بــه پاییلومــا ویــروس انســانی مــی 
باشــد. اگرچــه بــه علــت پاندمــی کوویــد-19، آمــوزش حضــوری و 
حضــور افــراد خانــواده کمــی بــا مشــکل مواجعــه شــده اســت، امــا 
شــواهد از تاثیــر تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده بــر عملکــرد 
جنســی زنــان خبــر مــی دهــد. بــر ایــن اســاس، هــر زمــان کــه 
زنــان، آگاهــي کافــي و صحیــح بــه همــراه نگــرش مثبــت نســبت 
ــد  ــد و احســاس کنن ــه دســت آورن ــح ب ــط جنســي صحی ــه رواب ب
ــت بخــش نقــش مهمــی در  ــراري رابطــه جنســي رضای ــه برق ک
ــراري رابطــه جنســي قصــد باالیــي  ــراي برق ــان دارد ب زندگــی ان
ــه  ــدام ب ــود، اق ــن ش ــتي تبیی ــه درس ــر قصــد، ب ــرده و اگ ــدا ک پی
رابطــه جنســي مناســب، اتفــاق مــي افتــد. نتایــج بــه دســت آمــده 
از برنامــه آموزشــي تدویــن شــده بــر اســاس ایــن تحقیــق، نشــان 
داد کــه حتــي در جامعــه اي کــه حساســیت هــاي زیــادي در مــورد 
مســایل جنســي وجــود دارد نیــز مــي تــوان برنامــه اي مطابــق بــا 
نیــاز افــراد طراحــي نمــود. بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده 

از ایــن پژوهــش، پیشــنهاد مــي شــود کــه آمــوزش جنســي بــراي 
مــردان نیــز بــر اســاس تئــوري رفتــار برنامــه ریــزي شــده طراحــي 
شــود و نتایــج آن بــا نتایــج پژوهــش حاضــر مقایســه گــردد. هــم 
چنیــن بــا توجــه بــه تأثیــر آمــوزش در ارتقــاي عملکــرد جنســي 
زنــان مبتــا بــه ویــروس پاپیلومــای انســانی، پیشــنهاد مــي شــود 
کارگاه هــاي آموزشــي جهــت بهبــود عملکــرد جنســي، بــا هــدف 
ــان، در مراکــز  ــن دســته از زن پیشــگیري از مشــکات جنســي ای

بهداشــتي و درمانــي برگــزار گــردد. 

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــه کارشــناس ارشــد پرســتاری 
گرایــش بهداشــت و ســامت جامعــه دانشــکده پرســتاری و مامایی 
ــا کــد 573195 و   ــران ب ــوم پزشــکی آزاد اســامی ای دانشــگاه عل
بــا کــد اخــاق IR.IAU.TMU.REC.1400.141 مــی باشــد .در 
اینجــا الزم اســت از شــرکت کننــدگان در پژوهش، مســئولین مرکز 
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری امــام و مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای 
ــوم پزشــکی تهــران  ــزم تحــت پوشــش دانشــگاه عل ــاری زم رفت
وکلیــه کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، 

کمــال تشــّکر و قــدر دانــی بــه عمــل آیــد.

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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