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قش آموزش و خود مراقبتی در رضایتمندی جنسی در زنان متأهل شرکت کننده در کارگاه ن

  1393لغایت  1385بهداشت جنسی توسط مرکز مشاوره سایا در شهرستان دامغان از سال 
 1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه دامغان، بهداشت مركز

 

 جزئي و است نهاده انسان وجود در آمدن دنيا به از قبل را زمين موجودات ديگر و خود به عشق انسان فطرت و خلقت در منان خداوند: مقدمه 

كه بهداشت  WHO تعريف به توجه با و رسيد مي تکامل به بلوغ زمان تا زمان مرور به كه باشد مي جنسي تمايالت و غرايز انسان فطرت از

و نبودن آموزش در تمام گروه هاي سني  Sexجنسي هماهنگي بين دهن، احساس و جسمي باشد متأسفانه در جامعه به دليل تابو بودن موضوع 
با  هو جنسي مشکالت، اختالالت، اختالف هاي نظرهاي جنسي و انحرافات زيادي ديده مي شود كه در اين تحقيق سعي بر اين موضوع است ك

 آموزش و برگزاري كارگاه هاي آموزشي بهداشت جنسي مي توان مشکالت جوانان خصوصاً زنان و مردان متأهل را به سادگي حل نمود.

 مجرد مردان و زنان در جنسي انحرافات و اختالالت شيوع و بروز شناخت: اهداف تحقیق 

 متأهل مردان و زنان در جنسي انحرافات و اختالالت شيوع و بروز شناخت 

 Sexالت جنسي در فازها و فرآيندهاي مختلف اختال بروز شناخت 
 زوجين و جوانان جنسي رفتارهاي و باورها ها، ارزش شناخت 
 جنسي بهداشت هاي كارگاه برگزاري و آموزش از بعد و قبل در جنسي رضايتمندي ميزان بررسي 

 سال از جنسي بهداشت هاي كارگاه در شركت داوطلب مرد و زن 300 و مجرد ساله 20-30 دختر يکصد روي بر تحقيق موضوع: روش اجرا 

 و قبل در موردنياز اطالعات و است گرديده انجام( تفکيک به مرد 40 و زن 350) جهت( ساعته 45 كارگاه 10) ساعت 450 تعداد به 93 لغايت 85

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. EPI6و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري و در نرم افزار  محقق توسط آموزش از بعد

 هم خطر رپ رفتارهاي افراد، سن تحصيل، شغل، خانواده، كانون از خارج و كانون در جنسي رفتارهاي بروز ميزان تحقيق اين در: نتایج تحقیق 

در متأهلين و مجردين به تفکيک، بروز اختالالت جنسي در فازهاي تمايل، تهييج ، ارگاسم و  خودارضائي مخالف جنس با اختالف بازي، جنس
مداخله  وانزال در قبل و بعد از آموزش مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفت و مشاهده گرديد كه با آموزش مي توان اختالالت را بسته به نوع آن 

 را مي توان با دارو و احياناً جراحي برطرف نمود. %2با آموزش و بقيه موارد را به جز مي توان فقط  % 85تا  68انجام گرفته از 

 . Sex |خودارضائي |انحرافات جنسي |رفتارهاي پرخطر جنسيواژه هاي كليدي: 
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