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 جنسی سالمت با عمومی سالمت رابهه درخصوص باهنرکرج شهید درمانی مرکزآموزشی پرستاران دیدگاه بررسی
 

 ۳آبادی یحیی بهجت، ۳پور کوچک هنگامه،  ۳پناهی لیال،  ۰یسلمان زهرا

. البتتترز پزشتتکی  علتتوم  بتتاهنر، دانشتتتگاه  بیمارستتتان  ، ستتتوپروایزر بتتالین شهیدبهشتتتی  دانشتتگاه  ویتتژه  مراقبتتتت ارشدپرستتتاری  کارشناستتی  دانشتتجوی  -۰

zsalmani49@gmail.com 
 البرز پزشکی ومعل دانشگاهسوپروایزربالین، کودکان،  ارشد کارشناسی دانشجوی -۳
 البرز پزشکی علوم دانشگاهسوپروایزر بالین،  کارشناس پرستاری، -۳

 ارتبتاط  جنسی سالمت با فرد جسمی و عمومی سالمت رسد نظرمی به و است ازدواج مولفه ترین مهم زناشویی سالمت :و هد  مقدمه

 می ومیمع سالمت و است قرارگرفته پژوهش مورد افراد جنسی سالمت با جسم وسالمت روان سالمت بین ارتباط مختلف مقاالت در.دارد

 متی  آن اعضتای  واجتماعی جسمی– روانی سالمت کننده فراهم خانواده.باشد داشته مهمی تاثیر زندگی نیزکیفیت و خانواده کارکرد بر تواند
 بررستی  مطالعته  ایتن  از هتدف  .شتود  یم قراربر مرد و زن بین دایمی و محکم ارتباط برقراری با توام زندگی پناه در خانواده سالمت .باشد

 .باشد می هم با مهم دو این ارتباط درخصوص باهنرکرج شهید بیمارستان متاهل پرستاران دیدگاه

 بتاهنر  بیمارستان مختلف های بخش در شاغل متاهل پرستار ۷۳ روی بر که باشد می تحلیلی– توصیفی مطالعه یک مطالعه این: کار روش
 .است گردیده تهیه جنسی سالمت و وروانی جسمی سالمت خصوص در که باشد میتنظیمی شده ای  پرسشنامه کارابزار .گرفت صورت

 .دارد وجتود  معنتاداری  رابطه عمومی سالمت با زوجین جنسی سالنت و زناشویی رضایتمندی بین که داد نشان پژوهش های یافته :نتایج

 ستالمت  بین مستقیم ارتباط و هد می کاهش را جنسی سالمت برقراری روانی و جسمی لاختال کردندکه بیان را دیدگاه این پرستاران اکثر
 جستمی  وسالمت خانواده و کار رابطه بیشتر شناخت که بود این موید نتایج چنین هم .دارد وجود جنسی سالمت با شغلی رضایت و جسمی

 .کند کمک جنسی سالمت و شغلی رضایت سطح باالبردن به تواند می
 ارتقای با .باشد می زناشویی و جنسی سالمت کننده بینی پیش روانی و جسمی سالمت دهدکه می نشان آمده دست به نتایج: گیری نتیجه

 می اهمیت کار وکیفیت وری بهره به که اندازه همان به باید ها سازمان چنین هم .کرد تامین را زناشویی سالمت توان می عمومی سالمت

 .دهند اهمیت افراد روانی و میجس– عمومی سالمت به دهند

 شغلی رضایت، روانی سالمت، جنسی سالمت، جسمی سالمت، عمومی سالمت :کلمات کلیدی 
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