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 بررسی انگیزه اجتناب از روابط پرخطر جنسی در زنان

 3دیس نافع، مه3، طیبه ضیایی2، مریم مدرس*1مریم محمدی نیک

عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اراک. اراک، میدان بسیج، مجتمع دانشگاهی  -1

 Maryam_mnik@yahoo.com، 19342511115پیامبر اعظم، 

 عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -2

 علوم پزشکی گلستان عضو  هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه  -3

 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -4

د خطرات یک رابطه . هرچه آگاهی یک فرد در مور: انگیزه و تمایل برای اجتناب از الگوهای نادرست رفتارهای جنسی خطرزا مقدمه

جنسی بیشتر باشد؛ انگیزه بیشتری برای دوری گزیدن از رفتارهای پرخطر جنسی خواهد داشت. این مقیاس نیاز به آگاهی و آموزش 

 میزان انگیزه زنان برای اجتناب از روابط پرخطر جنسی بود.هدف از این پژوهش تعیین . کندبرای ارتقا سالمت جنسی را بیان می

زن در سنین باروری از مراجعین مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام  341این پژوهش مقطعی با شرکت  : روش کار

جمعیت  وای تصادفی صورت گرفت. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه های خودپنداره جنسی صورت خوشهگیری بهشد. نمونه

 استفاده گردید.  و آزمون های آماری توصیفی 14ویرایش  spssافزار شناختی  بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 

 15.13 ± 3.1(  انگیزه ی باالیی برای اجتناب از روابط پرخطر جنسی دارند )%31.4اکثریت افراد پژوهش): نتایج نشان داد یافته ها

M± SD =.) 

ادی برای تمایل زیدهد زنان کسب نمود و نشان می  باالیی انگیزه برای اجتناب از روابط پرخطر جنسی  امتیاز :بحث و نتیجه گیری

گیرد و انگیزه باالی زنان برای این اجتناب از رفتارهای جنسی خطرزا دارند. با توجه به اینکه این حیطه تحت تأثیر آموزش قرار می

 توان به رفتار جنسی سالم دست یافت.رفتار با دادن آگاهی و اطالعات مناسب به افراد می

 :  انگیزه، رابطه جنسی، روابط پرخطرواژگان کلیدی
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