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 چکیده :

 یابعاد زندگ یدر تمام یادیز یمنف راتیو داشتن تاث یادرار یاریاختیب یباال وعیبر ش بنا زمینه وهدف:

عضالت کف لگن  یورزش تراپ تواندیکه انتخاب اول م دیکوش دیفرد و اجتماع، در جهت درمان آن با کی

درست  یاحساس توانمند دیهر فرد با یدرمان ندیفرا نیبرخوردار است. در انجام ا یباشد که از عوارض کمتر

در  یاحساس خودکارآمد نیروند خودکارآمد باشد، هرچه ا نیها را داشته باشد و در اورزش نیانجام دادن ا

خواهد شد.. از  بخشتیرضا زیدرمان ن جیو نتا شودیم شتریدرمان ب ندیبه انجام فرا لیباشد، تما تریفرد قو

 باشد یادرار یاریاخت یب ریتواند تحت تاث یاست که م یاز موضوعات مهم یکی یعملکرد جنس گریجنبه د

لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین خودکارآمدی در انجام ورزش های کف لگن باعملکرد جنسی 

در زنان مبتال به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به درمانگاههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می 

 باشد.

زن  194این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی )همبستگی( و مقطعی می باشد که با شرکت  روش تحقیق:

بیمارستان نتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران )مبتال به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به درمانگاه های م

ته تحت هف 6( انجام شده است. افراد مبتال به مدت )عج( و بیمارستان میرزا کوچک خانامام خمینی 

آموزش های ورزش های عضالت کف لگن قرار گرفته بودند. نمونه گیری به روش آسان وتا تکمیل حجم 

، پرسشنامه تشخیص شنامه شامل : پرسشنامه دموگرافیکنمونه صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطالعات پرس

، پرسشنامه عملکرد  (ISI)، پرسشنامه تشخیص شدت بی اختیاری ادراری  (QUID)نوع بی اختیاری ادراری 

و پرسشنامه خودکارآمدی بروم بوده است. داده ها  (PISQ)جنسی مخصوص مبتالیان به بی اختیاری ادراری 

به عنوان مالک معنی دار در نظر  P<0/05با استفاده از نتایج ضریب همبستگی پیرسن تحلیل گردید و 

 گرفته شد.

( پایین تر از میانه نمره ابزار 87/23در این مطالعه میانگین نمره عملکرد جنسی در مبتالیان ) یافته ها :

درصد از واحد  7/76درصد از مبتالیان بی اختیاری ادراری از نوع استرسی داشتند.  4/49(. و24می باشد )

در این پژوهش ، درصد از واحدها  8/53های مورد بررسی ، شدت بی اختیاری در سطح متوسط داشتند. 

اطمینان در توانایی انجام ورزش های عضالت کف لگن در پیشگیری از ریزش غیر ارادی ادرار در سطح 

درصد از آن ها اطمینان از نقش ورزش های عضالت کف لگن در پیشگیری از  7/48متوسط داشتند و 

د که عملکرد جنسی با ریزش غیر ارادی ادرار در سطح متوسط داشتند ودر کل نتایج آماری نشان دا

 خودکارآمدی ارتباط معنی دار آماری ندارد.

 



طبق نتایج بدست آمده عملکرد جنسی افراد مبتال به بی اختیاری ادراری با انجام ورزش  نتیجه گیری :

های عضالت کف لگن بهبود پیدا می کند ولی خودکارآمدی در انجام ورزش های عضالت کف لگن با 

معنی دار آماری ندارد. میانگین خودکارآمدی در انجام ورزش های عضالت کف  عملکرد جنسی رابطه ی

لگن در واحدهای مورد پژوهش در سطح پایین می باشد که باید در جهت ارتقا خودکارآمدی افراد مبتال به 

بی اختیاری ادراری کوشید که مستلزم افزایش آگاهی زنان از درمان های محافطه کارانه ) ورزش های 

ت کف لگن ( و صرف زمان و انرژی بیشتر آموزش دهندگان به افراد مبتال به بی اختیاری ادراری می عضال

 باشد.

 

 ورزش های عضالت کف لگن  بی اختیاری ادراری؛ عملکرد جنسی؛ خودکارآمدی؛ :کلمات کلیدی
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Abstract  

 

Background and Aim: Other aspects of sexual function is one of the important issues that 

can be affected by urinary incontinence is the aim of this study was to examine the 

relationship between self-efficacy in performing pelvic floor exercises in women with urinary 

incontinence, sexual Bamlkrd referred to the clinics of the University Medical Tehran. 

Methods: This descriptive analytic correlation and cross-section, which is now 194 women 

with urinary incontinence clinic elected Tehran University of Medical Sciences (Imam 

Khomeini (AS) and small Mirza Khan Hospital) conducted is. Patients with pelvic floor 

muscle exercise training for 6 weeks had been. Sampling was easy until the completion of the 

sample. The data collected through questionnaires including demographic diagnosis of 

urinary incontinence (QUID), recognize the severity of urinary incontinence questionnaire 

(ISI), sexual function questionnaire for patients with urinary incontinence (PISQ) and has 

been the go-efficacy questionnaire. Data were analyzed using Pearson's Correlation 

Coefficient and P <0/05 was considered as a significant criterion. 

Results: The mean score of sexual function in patients (87/23) tool is lower than the median 

score (24). And 4/49 percent of patients had stress urinary incontinence. 7/76% of the units 

surveyed, incontinence severity level was moderate. 8/53% of the units in the survey, 

confidence in the ability to exercise pelvic floor muscles to prevent involuntary loss of urine 

at a moderate level, and 7/48 percent of their pelvic floor muscles ensure the role of exercise 

in the prevention of loss involuntary urine were at a moderate level, and the statistical results 

showed that sex has no significant relationship with self. 

Conclusion: The results of sexual function in people with urinary incontinence with pelvic 

floor muscle exercises improved the efficacy of pelvic floor muscle exercise, no statistically 

significant relationship with sexual function. The average efficacy of pelvic floor muscle 

exercise in subjects at low levels that should be sought in order to improve efficacy in 

patients with urinary incontinence that requires increased awareness of Mhafth conservative 

therapy (pelvic floor muscle exercises) and spend more time and energy educators are people 

with urinary incontinence. 
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