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 بررسي الگوي رفتارهاي جنسي در زنان متأهل 

  

  ٥زاده ، سيد مهدي حسن٤، حميد علوي مجد ٣، صديقه صديق٢∗، ناهيد خداكرمي١سميه هاشمي
 

  ، تهرانريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مركز تحقيقات اندوكرينولوژي باروري، پژوهشكده غدد درون .١

  روري، بيمارستان طالقاني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهرانمركز تحقيقات بهداشت با. ٢

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، مشهد، بهداشت باروريگروه . ٣

  گروه آمار، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، تهران  .٤

  ، تهرانشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيگروه روانپزشكي، دانشكده پز .٥

  

  

  فصلنامه پايش

  ٥٥٥-٥٥٩صص  ١٣٩١ شهريورـ  مرداد چهارم شماره يازدهمسال 

  ۱۲/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٩١خرداد  ٨ -نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

تـرين نـوع    شـايع . گيـرد  رابطه جنسـي و آميـزش صـورت مـي     ياربرقرو  جلب توجه و رضايت شريک جنسي با هدفرفتارهاي جنسي 

رفتارهاي جنسي . رواج دارندبا شيوع كمتري  با اين وجود ساير رفتارهاي جنسياما  .استاز طريق واژن  مقاربت در انسان رفتارهاي جنسي

اين پژوهش به . از تنوع بسياري برخوردار است بوده، و در جوامع مختلفعقايد و باورهاي مردم  ،رسوم و آداب ،ثير فرهنگأها تحت ت انسان

اين . انجام شد کننده به مرکز بهداشتي و درماني طالقاني تهران ساله مراجعه ١٩-٤٥ تعيين الگوي رفتارهاي جنسي در زنان متأهل منظور 

گيـري بـه صـورت     ش نمونـه رو. سـاله بودنـد   ١٩-٤٥زن متأهـل   ٢٠٠بـوده و نمونـه مـورد پـژوهش آن      از نوع توصيفي ـ مقطعي مطالعه 

نتايج نشان . اي بود كه پس از بررسي روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت گيري آسان و ابزار جمع آوري اطالعات شامل پرسشنامه نمونه

پاسخ زنـان   درصد از افراد سابقه مقاربت از طريق غيرمعمول داشته و بين درخواست رفتارهاي جنسي غيرمعمول از جانب همسر و ٤٢داد 

اکثريت افراد اين گروه در هر فعاليت جنسـي بـيش از يـک نـوع رفتـار      ). >٠٠٠١/٠P(داري وجود داشت  به اين نوع درخواست رابطه معني

هـاي ادراري   تواند منجر به مشکالت جسمي همچون ابتال به عفونـت  رابطه جنسي غير واژينال مي. جنسي غيرمعمول را تجربه نموده بودند

از ايـن رو مشـاوره و   . هاي منتقل شونده از راه جنسي شده و نيز، ممکن است منجر به تأثير رواني منفـي بـر زنـان شـود     عفونت تناسلي و

  .رسد آموزش در زمينه بهداشت جنسي ضروري به نظر مي

  

  هاي پيشگيري از بارداري، زنان عملکرد جنسي، روش :ها واژه كليد

                                                           
  تهران، اوين، خيابان پروانه، مركز آموزشي درماني طالقاني: پاسخگو نويسنده ∗

  ۲۲۴۵۲۵۸۵: تلفن

  khodakarami@sbmu.ac.ir: کیيپست الکترون 
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ـ  يش از هـر چيـز زنـدگي فـردي و     يکي از بزرگترين مسائلي که ب

دهد، تمايالت جنسـي اسـت و    اجتماعي انسان را تحت تاثير قرار مي

ارضاي اين تمايالت به نحو مطلوب در تکوين شخصيت انسان نقـش  

بنابراين جدايي اين تمايالت از رفتار هر انسـاني اجتنـاب   . قاطع دارد

ايت رفتارهاي جنسي به منظور جلـب توجـه و رضـ    ].١[ناپذير است

برقرارکـردن رابطـه جنسـي، نشـان دادن عواطـف و       شريک جنسي،

در  شـايعترين نـوع رفتارهـاي جنسـي    . ]٢[گيـرد  آميزش صورت مي

غير از مقاربت  البته ].٣[باشد جنسي از طريق واژن مي ارتباط انسان

واژينال رفتارهاي جنسي ديگر مانند خودارضـايي، اجبـار جنسـي و    

روابـط  گفتگو پيرامون كيفيـت  اي که  در جامعه ].٤[غيره وجود دارد

پـذيرد،   حتي بين همسـران بـه نـدرت صـورت مـي     جنسي زناشويي 

شـود   اقل براي يک طرف انجام نميحدارضاي واقعي براي طرفين يا 

و احساس عطش نياز جنسي در زن يا هر دو کماکـان بـاقي خواهـد    

عاليم ايـن مشـکالت   اغلب زنان به علت حجب و حيا  همچنين. ماند

و ايـن تـأثيرات فرهنگـي منفـي      ]٤[کننـد  بيـان نمـي  درسـتي   به را

در بسـياري از نقـاط   . تواند موجب تشديد مشکالت جنسي شـود  مي

هـا   جهان درک درستي از امور جنسي وجود ندارد و وجود کج فهمي

و موانع اجتماعي و فرهنگي در راه آمـوزش مفـاهيم  و بيـان مثبـت     

کميـت و کيفيـت خـدمات     امور جنسي باعث فقدان يا سطح پـايين 

از  ].٥[اسـت  مربوط به بهداشت جنسي و مسائل مربوط بـه آن شـده  

لحظـه در حـال    تکنولـوژي هـر   امـروز کـه  در دنيـاي  سـوي ديگـر،   

تر شـده و رفـاه،    هاي بشري جديدتر و متنوع خواسته ،پيشرفت است

تـاکنون   ].٦[اسـت  آزادي، آرامش و لذت اهميت بيشتري پيدا کـرده 

مشکالت جنسي بيماران مرد متمرکـز   ري پزشکي بها اغلب پژوهش

ابـراز نگرانـي    هاي اجتماعي گسـترده و  و نيز بر خالف بحث] ٤[شده

نيازهـاي بهداشـت بـاروري توجـه      در مورد رفتار جنسي نوجوانان و

بايـد توجـه    ].٧،٨[اسـت  محدودي به رفتار جنسي زنان جوان شـده 

، فرهنگـي و  هاي مختلـف سـني   رفتارهاي جنسي در گروه داشت كه

و شناخت الگوهاي جنسـي   گزارش شدهاقتصادي اجتماعي متفاوت 

توانـد سياسـتگذاران کـالن     هاي موجود در اين زمينـه مـي   و چالش

ها  هاي مرتبط با سالمت زنان و خانواده برنامهدر طراحي بهداشتي را 

همچنـين   .نماينـد  يـاري هـاي احتمـالي    منطبق با نيازها و کاسـتي 

کشـورهاي داراي  مـورد رفتارهـاي جنسـي زنـان      اطالعات کافي در

ايرانـي  فرهنگ و عقايد مشابه با کشور ما و همچنين در مـورد زنـان   

انجام شده اسـت  در دسترس نيست و اغلب مطالعات در کشورهايي 

از  .استبسيار متفاوت  يفرهنگي با جامعه ايران ـ  از نظراجتماعيکه 

ارهاي جنسي زنان متأهـل  نياز به اطالعات جامع در مورد رفتاين رو 

اطالعـات  از تا بـا اسـتفاده    .شود هاي سني مختلف احساس مي گروه

حفظ و هاي الزم جهت مداخله براي  ريزي بتوان برنامه دست آمده به

هاي منتقلـه   کاهش عوارض برخي از رفتارها و عفونتدوام خانواده و 

در و توانمندسـازي زنـان   ، ، بروز سـرطان دهانـه رحـم   راه جنسياز 

به همين دليـل مطالعـه حاضـر    . ايفاي نقش همسري خود انجام داد

را بـه  در زنان سـاکن تهـران   هدف تعيين الگوي رفتارهاي جنسي با

  .انجام برساند

  

  كار  مواد و روش

 ٢٠٠ بـود کـه در آن   توصيفي ـ مقطعـي  اين پژوهش يک مطالعه 

کننده به مرکز بهداشـتي ـ درمـاني     مراجعه سال ١٩-٤٥زن متأهل 

طالقاني وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـکي شـهيد بهشـتي شـرکت       

ابـزار  . گيـري آسـان بـود    گيري به صورت نمونـه  روش نمونه. نمودند

پرسشـنامه شـامل   . گردآوري اطالعات، پرسشنامه طراحي شده بـود 

سؤال بخـش اول   ٢٦سؤال بود که در دو بخش تدوين شده بود؛  ٦٤

ابق طبـي افـراد از جملـه    اي از اطالعـات دموگرافيـک، سـو    مجموعه

ها و داروهاي مورد استفاده، سوابق باروري از جمله اطالعـات   بيماري

مربوط بـه بـارداري، زايمـان، سـقط، روش پيشـگيري از بـارداري و       

سؤال بود کـه   ٣٨بخش دوم حاوي . شد سيکل قاعدگي را شامل مي

اطالعات مربوط به رفتارهاي جنسـي افـراد و همسرانشـان را مـورد     

جهـت تعيـين اعتبـار ابـزار از اعتبـار محتـوي       . داد ش قرار مـي پرس

استفاده شد؛ به اين ترتيب که پس از مطالعه کتب و مقاالت مختلف 

و براساس اهداف پژوهش پرسشنامه تنظيم شد و سـپس در اختيـار   

نفر از اعضاي هيأت علمي مامـايي، متخصـص زنـان و زايمـان و      ١٠

ســپس . شــرايط قــرار گرفــتنفــر از زنــان واجــد  ١٠روانپزشــک و 

 پرسشـنامه پايـايي  . اصالحات و تغييرات پيشنهاد شده اعمال گرديد

آلفـاي کرونبـاخ   محاسـبه  و  روش آزمون بـازآزمون نيز با استفاده از 

در اين مطالعه منظور از رفتار جنسي معمول، مقاربت از . بررسي شد

نـوان  ع بـه ) دهـاني و مقعـدي  (طريق واژن بوده و ساير انواع مقاربت 

پژوهشگر با حضـور در  . رفتار جنسي غيرمعمول در نظر گرفته شدند

کننـده بـراي    مراجعـه  ١٩-٤٥متأهـل   زنانمرکز بهداشتي ـ درماني  

آورد و پس از توضـيح در مـورد    عمل مي شرکت در مطالعه دعوت به

موضوع و علت تحقيق و اطمينـان دادن بـه افـراد دربـاره محرمانـه      

هـا   پرسشـنامه . مه کتبي آگاهانه اخذ گرديدنا ماندن اطالعات رضايت
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    و همكاران سميه هاشمي                                                                                                                             ...     بررسي الگوي رفتارهاي جنسي

آوري  جمـع . توسط پژوهشگر و به روش مصاحبه با زنان تکميل شـد 

اطالعات از در طي سه ماه از نيمـه دوم فـروردين لغايـت مردادمـاه      

اطالعات استخراج شده با استفاده از نرم افزار . انجام شد ١٣٨٨سال 

SPSS15 مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.  

  

  ها فتهيا

سال براي شـرکت در ايـن پـژوهش اظهـار      ١٩-٤٥متأهل  زن ٢٢٣

نفر از آنها قبل از شروع مصاحبه انصراف دادند  ٢٠تمايل نمودند که 

نفر در حين مصاحبه از ادامه شرکت در پژوهش منصرف شـدند   ٣و 

نفر از زنان که رضايتنامه شرکت  ٢٠٠و در نهايت اطالعات مرتبط با 

اطالعات دموگرافيـک  . آوري شد بودند جمع نموده در پژوهش را امضا

نتـايج مطالعـه   . اسـت  ارائـه شـده   ١و باروري زنان در جدول شـماره  

ــته    ــايت داش ــا رض ــان ازدواج ب ــر زن ــه اکث ــود ک ــاکي از آن ب ــد ح   ان

درصد زنان رضايت کامل در اولين نزديکي خود را  ٧٧و ) درصد ٨٨(

ند که همسرانشان قبل درصد زنان اظهار کرد ٣٦. کردند نيز بيان مي

همچنـين اکثـر زنـان    . از ازدواج رابطه جنسي را تجربه کرده بودنـد 

عنوان کردند که همسرانشان بعـد از ازدواج بـه آنهـا وفـادار بـوده و      

و ) درصـد  ٥/٩٣( انـد  رابطه جنسي خارج از رابطه زناشـويي نداشـته  

صـد  در ٢درصد زنان اظهار داشتند که از اين امر بي اطالعند و  ٥/٤

در . زنان معتقد بودند همسرانشان داراي رابطه با زنان ديگر هسـتند 

پاسخ به ايـن سـؤال کـه درخواسـت شـروع رابطـه جنسـي توسـط         

اند کـه   درصد از زنان ابراز داشته ٥/٤١کداميک از زوجين مي باشد، 

درصـد عنـوان   ٥/٢٤کننـده بـوده و    هميشه همسرانشان درخواسـت 

کننـده هسـتند و ديگـر     رخواسـت اند که اغلـب همسرانشـان د   کرده

کننـده   کنندگان گاهي خود و گاهي همسرانشان را درخواست شرکت

همچنين همـه  . )درصد ٥/٣١( دانستند براي شروع رابطه جنسي مي

رابطه جنسي از طريق واژن را ) درصد١٠٠(هاي مورد پژوهش  نمونه

زنان  درصد ٧٦عالوه بر رابطه جنسي از طريق واژن،. گزارش نمودند

بيان کردند که همسرانشان درخواست تماس جنسـي غيرمعمـول را   

زنان انجام تماس جنسي غيرمعمـول را   درصد ٤٢ولي اند  نيز داشته

کـه بـين    بـود  دو بيـانگر آن  نتايج آزمون آماري کـاي . گزارش کردند

درخواست همسر براي برقراري انواع رابطـه جنسـي غيـر معمـول و     

  ). >٠٥/٠P(د داشت داري وجو انجام آنها ارتباط آماري معني

کـه اکثـر زنـاني کـه تمـاس جنسـي        بودنتايج مطالعه حاکي از آن 

غيرمعمول را گزارش نمودند اظهـار داشـتند کـه از داشـتن چنـين      

همچنين بيشتر زنان اعالم ). درصد ٣٣(برند  اي گاهي لذت مي رابطه

  ). درصد ٦٧(برند  نمودند که از تماس جنسي معمول هميشه لذت مي
  

  سال مورد مطالعه ١٩- ٤٥مشخصات دموگرافيک و باروري زنان متاهل  :١جدول شماره 

  

  

مول و غيرمعمول در زنان درصد فراواني احساس نسبت به انجام رابطه جنسي مع: ١نمودار 

  ١٣٨٨کننده به مرکز بهداشتي درماني طالقاني در سال سال مراجعه ١٩-٤٥

  
  

 ۹۹/۱±۹۳/۰  )ميانگين، انحراف معيار( تعداد باروري

    :)ميانگين، انحراف معيار(سن 

  ۰۵/۲۳±۳۶/۴  در اولين بارداري -

  ۶۱/۲۸±۱۹/۵  در آخرين بارداري -

  ۹۱/۲۰±۹/۳  در اولين نزديكي -

    )درصد(تحصيالت 

  ۲/۳۴  كمتر از دبيرستان

  ۸/۶۵  بيشتر يا مساوي دبيرستان

    )درصد(شغل 

  ۷/۸۰  خانه دار

  ۳/۱۹  شاغل

    )درصد(درخواست شروع رابطه جنسي 

  ۵/۴۱  هميشه همسر

  ۵/۲۴  اغلب همسر

  ۵/۳۱  گاهي خود و گاهي همسر

  ۵/۲  خود
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

درصـد از   ٤٢هاي پژوهش حاضر اين بود كـه   يكي از مهمترين يافته

در مطالعه زکـي و   .بودند زنان رفتار جنسي غيرمعمول را تجربه کرده

ــت    ــزان مقارب ــاران، مي ــولهمک ــارداري  غيرمعم  ٨/٥٥در دوران ب

 باشـد به اين دليـل  تواند  ها مي در يافتهاحتماال اين تفاوت . ]١٠[بود

که در مطالعـه زکـي و همکـاران رفتـار جنسـي در دوران بـارداري       

بـه عقيـده    .بررسي شد اما در مطالعه ما افراد باردار بررسـي نشـدند  

بارداري ممکن برک عوامل استرس آور جسماني، عاطفي و اقتصادي 

علـت   .]١١[است بر صميميت احساسي و جنسي اثر منفـي بگـذارد  

توانـد بـه علـت شـرايط      ديگر تفاوت مطالعه ما و مطالعـه زکـي مـي   

فرهنگي جامعه مورد مطالعه ما و همچنـين ماهيـت موضـوع مـورد     

مورد امور جنسـي  هاي  يافتهمعموال افراد از صحبت در . مطالعه باشد

هـاي   يافتـه ن امر مي توانـد موجـب تنـاقض در    خود شرم دارند و اي

 درصـد  ٢/٣٢در مطالعه هنـزل و همکـاران،   . مطالعات مختلف گردد

رن و ]. ١٢[را ذکـر نمودنـد   ق غيرمعمـول فعاليت جنسي از طرافراد 

هاي مقاربت غيرمعمول را در ميـان دختـران    همكاران افزايش روش

ــال   ــين س ــوان ب ــوان و ج ــاي  نوج ــا  ١٩٩٤ه ــزار ٢٠٠٤ت ش را گ

نتايج متفاوت مطالعه حاضـر و مطالعـات فـوق و نيـز     ]. ١٣[اند نموده

ــان      ــه روي زن ــاران ب ــام و همك ــه ويلي ــال ٢٥-٤٤مطالع ، ]١٤[س

هاي فرهنگي، اجتماعي و باورهاي رفتارهاي  دهنده نقش تفاوت نشان

درصد درخواسـت رابطـه    ٧٦در اين پژوهش در مقابل  .جنسي است

بـه  ) در صد ٤٢(ز نيمي از زنانجنسي معمول از جانب همسر بيش ا

شان پاسخ مثبت داده و آميزش غيرمعمـول   اين درخواست همسران

را گزارش نمودند که از نظر آمـاري نيـز معنـادار بـود کـه علـت آن       

تواند ناشي از پايبندي زنان به عرف و احکام اعتقادي باشـد زيـرا    مي

شـرع   کننده در اين مطالعـه مسـلمان بـوده و در    تمامي زنان شرکت

مقدس اسالم تماس جنسي از راه هاي غير از واژن بـه شـدت منـع    

گويي زنان بـه تقاضـاي    و اين عامل احتماال در پاسخ ،]١٠[است شده

گرچه در اين پژوهش پرسشي در زمينه اينکـه  اهمسر اثرگذار است، 

داشتند به اجبـار و   غيرمعمولآيا آن گروه از زناني که رابطه جنسي 

انـد و يـا بـا     گرفتن از جانب شوهر به آن تـن داده  با تحت فشار قرار

. هاي مـورد پـژوهش مطـرح نشـد     است از نمونه تمايل خودشان بوده

موضوع پيروي محض از شوهر بـراي انجـام دادن برخـي رفتارهـاي     

براساس قـوانين دينـي و نيـز     .جنسي از چند جنبه قابل توجه است

باشند و هرگـاه   اشتهقوانين مدني زنان بايد از شوهران خود تمکين د

توانـد بـه دادگـاه مراجعـه      زني از انجام آن اجتناب کند شوهر او مي

تواند از همسر  عالوه زن نمي به ؛کرده و الزام زن به تمکين را بخواهد

شود کـه زنـان گـاهي     اين موضوع موجب مي. خود مطالبه نفقه کند

بـه  خواهنـد حتـي اگـر تمايـل      مجبور باشند آنچه را شوهرانشان مي

در يک مطالعه کيفي عنوان شد کـه  . باشند بپذيرند انجام آن نداشته

بسياري از زنان عليرغم ميل کم به رابطه جنسـي، بـه همسرانشـان    

تواند بحـث تمکـين و    يکي از داليل اين امر مي. دهند جواب رد نمي

الزام زنان براي اطاعت از شوهرانشـان باشـد امـا دليـل ديگـري کـه       

ره کـرد، تـرس و نگرانـي از آن اسـت کـه مبـادا       توان به آن اشـا  مي

دليل عدم ارضاي جنسي در خانه به سراغ زنان ديگـر   همسرانشان به

در مجمــوع . ]٩[رفتــه و بــه دنبــال جــدايي و ازدواج مجــدد باشــند

تواننـد امـور جنسـي زنـان را      توان گفت تقريباً عوامل زيادي مـي  مي

ها، اعتقـادات،   به ارزش توان از اين گروه ميكه تحت تاثير قرار دهد، 

کـه نـوع رفتـار و پاسـخ آنـان را بـه       ،]٥[انتظارات از زنان اشاره نمود

تـاکنون در کشـور جمهـوري اسـالمي     . زنـد  تقاضاي جنسي رقم مي

انـد   ايران مطالعات اندکي به بررسي الگوي رفتارهاي جنسي پرداخته

نظـر بـه   . و مطالعه حاضر از معـدود مطالعـات در ايـن زمينـه اسـت     

اعتقادات و فرهنگ حـاکم بـر جامعـه بـه      هميتي که قوانين جاري،ا

و با در نظـر گـرفتن اينکـه     هستند روابط زناشويي و خانوادگي قائل

در بازگو نمودن تمايالت و ها  آنتربيت و حجب و حياي زنان ايراني 

درباره مشـکالت  و نيز صحبت هاي خود در زندگي زناشويي،  خواسته

،که اسـت  ميـل نمـوده   بيخود و همسرانشان مرتبط با مسائل جنسي 

ــا طراحــي و اجــراي مطالعــات وســيع اميــد اســت  ــر و شــناخت  ب ت

هـاي آموزشـي مـرتبط بـا مسـائل       هاي موجود و تـدوين دوره  چالش

هاي گروه پزشـکي و توانمنـدنمودن    جنسي ويژه ماماها و ساير رشته

هاي صحيح مشاوره در زمينـه روابـط    آنان در زمينه شناخت تکنيک

جنسي بتوان رفتارهاي جنسـي صـحيح و کـم خطـر را تـرويج و از      

هاي جسمي و رواني ناشي از رفتارهاي جنسي غلـط و تحـت    آسيب

فشار قرار دادن و اجبار نمودن زنان به قبول انجام رفتارهاي جنسـي  

ــود     ــگيري نم ــد پيش ــل ندارن ــدان تماي ــه ب ــارف ک ــي از . نامتع يک

جنسيت يعنـي زنـان    شركت يكي از دوهاي اين پژوهش  محدوديت

به برخي از سؤاالت مربـوط بـه همسرانشـان نيـز پاسـخ      بود كه بايد 

هايي در دسترسـي بـه    تواند موجب بروز کاستي اين امر مي .دادند مي

  . باشد تر شده اطالعات کامل

ايـن  ها به روش ساده انجام شد کـه   آوري نمونه همچنين روش جمع

تعميم نتايج بـه کـل جامعـه    محدوديتي براي به عنوان تواند  ميامر 

شود تا با انجـام مطالعـات    به همين دليل پيشنهاد مي .محسوب شود
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    و همكاران سميه هاشمي                                                                                                                             ...     بررسي الگوي رفتارهاي جنسي

هاي سني مختلف زنان و همسران آنها  اپيدميولوژيک مشابه در گروه

تري از الگوي رفتار جنسي کسـب نمـود تـا بتـوان از      اطالعات دقيق

يي هاي مرتبط با سـالمت زنـدگي زناشـو    نتايج آن در طراحي برنامه

  .  استفاده نمود

نتــايج مطالعــه حــاکي از آن اســت کــه ميــزان رفتارهــاي جنســي  

گرچه اين مطالعـه  . غيرواژينال در زنان مورد مطالعه قابل توجه است

نتوانست به اين سؤال پاسخ دهد که ايا تن دادن بـه روابـط جنسـي    

ولي با توجه با ايـن   ،است يا به اجبار با ميل و رغبت بوده غيرمعمول

تواند عوارضي همچون افزايش خطر عفونت هايي  اين رفتارها، مي که

هاي جسمي و  هاي اداري تناسلي و نيز آسيب همچون ايدز و عفونت

، لـزوم آمـوزش و   ]١٥[باشـد  ناپذيري را به همراه داشته رواني جبران

مشاوره گسترده در زمينـه رفتارهـاي صـحيح جنسـي و مبتنـي بـر       

و تبيــين نقــش زن و شــوهر در  هــاي طــرفين احتــرام بــه خواســته

   .شود استحکام روابط زناشويي صحيح احساس مي
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 نپزشكيمشاور روا: زاده سيد مهدي حسن

  

  تشكر و قدرداني

دانيم تا مراتب تشکر و قدرداني خود را از همکاري  برخود الزم مي

آن مرکز، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و نيز 

مسئولين و پرسنل محترم و صبور مرکز بهداشتي درمـاني طالقـاني   

بـا   کننـده در مطالعـه کـه    همچنين ازکليه زنان شـرکت . ابراز نمائيم

همکاري صادقانه خود مـا را در انجـام ايـن طـرح تحقيقـاتي يـاري       
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