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فارسی چکیده    

تعداد سالمندان  بخصوص زنان  ،در جوامع مختلف سالمت نظام یهاشرفتیپ و یاقتصاد ،یاجتماع توسعه بامقدمه و هدف:  

ی زندگ تیفیک و نوع بلکه ستینها آن یزندگ و عمر کردن یطوالن فقط سالمندان یزندگ از هدفسالمند رو به افزایش است. 

 برای بهبود کیفیت زندگی جنسی، نیاز به افزایش آگاهی جنسی در. است مهم زین آنان کیفیت زندگی جنسیدر نهایت و 

ی جنسی انجام شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تواند در قالب مشاورهباشد که میسالمندان بخصوص زنان سالمند می

 ی جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل سالمند صورت گرفت.تاثیر مشاوره

-متاهل واجد معیارهای ورود در بازدهزن سالمند  60ی دارای گروه کنترل، در این کارآزمایی بالینی تصادفی شدهروش کار: 

شهرداری شهر تهران  6ی سنایی، وصال شیرازی و فاطمی واقع در منطقه در سراهای محله 1397ی زمانی مهر تا دی ماه 

. ابزار گردآوری قرار گرفتندهای پژوهش با تخصیص تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل وارد مطالعه شدند. نمونه

( در ابتدای مطالعه، برای گروه آزمون و کنترل تکمیل SQOL-Fی کیفیت زندگی جنسی )وگرافیک و پرسشنامهاطالعات دم

ساعته برگزار شد. پس از اتمام جلسات آموزش  2ی جلسه 4شد. سپس برای گروه آزمون جلسات آموزش گروهی به صورت 

هفته پس  4ر یک از اعضای گروه آزمون برگزار نمود. ی تلفنی به صورت هفتگی برای هی مشاورهجلسه 4گروهی، پژوهشگر 

-های آماری در نرمها با استفاده از آزمونی کیفیت زندگی جنسی برای هر دو گروه تکمیل و دادهاز پایان مداخله، پرسشنامه

 تحلیل شد. 23نسخه  spssافزار 

پس از اجرای مداخله، میانگین )انحراف معیار( نمرات کیفیت زندگی جنسی در  مستقل: براساس نتایج آماری تی هایافته

 -ی احساسات روانی. در حیطه(P<001/0)( بوده است 59/12) 33/71( در مقابل گروه کنترل 05/8) 93/84گروه آزمون 

جنسی در  -ایت زناشوییی رض، حیطه(=003/0P)( 62/7) 86/28( در مقابل گروه کنترل45/4) 83/33جنسی در گروه آزمون

ارزشی جنسی در گروه ی خود بی، حیطه(P<001/0)( 63/5) 96/17( در مقابل گروه کنترل17/4) 76/22گروه آزمون 

 03/14ی سرکوب جنسی در گروه آزمون ( و حیطه57/3) 70/12و در مقابل گروه کنترل  ( =04/0P)( 42/2) 30/14آزمون

 تحلیلگر از به جهت حذف اثر عوامل مداخلهبوده است.  ( =001/0P)  (08/3) 60/11( در مقابل گروه کنترل 31/2)

کیفیت زندگی جنسی  کوواریانس )انکوا( استفاده شده است که نتایج آن نشان داد، پس از اجرای مداخله بین میانگین نمرات

(001/0>P)جنسی  -ی احساسات روانی، حیطه(001/0>P)جنسی  -ی رضایت زناشویی، حیطه(001/0>P)ی خود ، حیطه

در گروه آزمون و کنترل اختالف معناداری وجود  (P<001/0)ی سرکوب جنسی و حیطه ( =02/0P)بی ارزشی جنسی 

 داشت.



های مشاوره و آموزش جنسی برای زنان ی حاضر نشان داد که طراحی و اجرای برنامهبه طور کلی نتایج مطالعهگیري:  نتیجه

جنسی، خود  -جنسی، رضایت زناشویی -های احساسات روانیبهبود کیفیت زندگی جنسی در حیطه سالمند متاهل منجر به

 شود.ارزشی جنسی و سرکوب جنسی میبی

 ی جنسی، کیفیت زندگی جنسی، زنان سالمند.مشاور: کلیدي کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Introduction and aims: Social, economic, and health care service advances has led in 

increaseelderly especially females. Aim of living in elderly is not only to prolong their lives, 

but toimprove their quality of life and eventually their sexual life. Sexual consult for elderly, 

especiallyfor healthy females are needed to increase quality of sexual life. Therefore this 

project aims toevaluate effects of sexual consult on quality of life in married senile females. 

Methods: 60 marriedolderlyfemales with eligiblecriteriawere included in this 

randomizedcontrolled trial from MehrtoDay of 1397 from Sanai, Vessal Shiraz, and Fatemi 

neighborhoodcenters from district 6 of Tehran, Iran.Participants were randomized in two 

groups using simplerandomizationmethod. Initially, demographic data and sexual quality of 

life questionnaire(SQOL-F) were completed for both groups.  Then study group participated 

in 4 educationsessions for 2 hours.  After group session, researcher held4phone session for 

each of thestudygroup members. 4 weeks after intervention, sexual quality of life 

questionnaire were used togather data from both groups and SPSS, version 23 were used to 

analyze the data. 

Data:Based on the result of T-test analysis, after the intervention the mean of Sexual Quality 

OfLife in the intervention group versus the control group was 84.93 (8.05) vs 

71.33(12.59)respectively (p<0.001). InPsychosexual feelings domine in the intervention 

group versus thecontrol group was 33.83(4.45) vs 28.86 (7.62) (p<0.001), in Sexual and 

Relationship satisfactiondomine 22.76 (4.17) versus 17.96 (5.63) (p<0.001), in Self-

Worthlessness domine 14.30 (2.42)versus 12.70 (3.57) (p= 0.04)and in Sexual Repression 

14.03 (2.31) versus 11.60 (3.08) 

(p=0.001). Covariance analysis (ANCOVA)has been used to eliminate the effect of 

interferingfactors and its results have been shown that there was a significant difference 

between the meen 

scores of Sexual Quality Of Life ( p< 0.001), Psychosexual feelling domine (p<0.001) 

,Sexualand Relationship Satisfaction domine (p<0.001), Self-Worthlessness domine(p= 0.02) 

andSexual Repression domine (p< 0.001) in intervention and control group. 

Results: In general, the results of this study showed that the design and implementation of 

Counseling and Education Programs for married elderly women would improve the Quality 

Of Sexual Life in Psychosexual feelings, Sexual and Relationship Satisfaction, Self-

Worthlessnessand Sexual Repression domines. 

Key words:sexual counseling,sexual quality of life, elderly women 


