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Abstract
Introduction: Recognizing and studying sexual tendencies and behaviors is one of the
most important issues in public health, especially mental health. Sexual function is part
of human life and behavior and is so intertwined with personality that it is impossible to
speak of it as an independent phenomenon. Therefore, the present study aimed to
determine some of the factors related to sexual function in women.
Materials and Methods: The present study was a descriptive-analytic cross-sectional
study. A randomized sampling method was used which was conducted on 685 women
referring to health centers in Ahwaz who were eligible to enter the study. The data
collection tool was a Female Sexual Function Index. Finally, the obtained data were
analyzed using descriptive statistics and chi square test in SPSS software (version 22).
Results: Sixty-eight percent of male subjects had functional impairment and 43.2% of
subjects with no sexual dysfunction. The results of the analysis showed that sexual
function was significantly associated with all demographic characteristics and
contraceptive methods.
Conclusion: According to the findings of the study, the relationship between
demographic characteristics and contraceptives with sexual function, the detection and
elimination of sexual dysfunctions in improving the quality of marital affairs has an
important role in preventing family disputes and their consequences in the society.
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چکیده
مقدمه :شناخت و مطالعه تمایالت و رفتارهای جنسی یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی و بهویژه بهداشت روان
است .عملکرد جنسی ،بخشی از زندگی و رفتار انسان است و چنان باشخصیت فرد درهمآمیخته که صحبت از آن بهعنوان
پدیدهای مستقل ،غیرممکن به نظر میرسد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین برخی از عوامل مرتبط با عملکرد
جنسی در زنان انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود .روش نمونهگیری به شکل تصادفی در
دسترس بود که بر روی  346زن مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز که دارای شرایط ورود به مطالعه
بودند انجام شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه عملکرد جنسی ( )Female Sexual Function Indexبود.
درنهایت دادههای بهدستآمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و مربع کای دو در نرمافزار آماری (SPSSنسخه)22
تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها 63/4 :درصد از افراد مرد بررسی دارای اختالل عملکرد و  43/2درصد از افراد بدون اختالل عملکرد جنسی
بودند .نتایج تحلیل نشان دادند که عملکرد جنسی با تمام ویژگیهای دموگرافیک و روشهای پیشگیری از بارداری
ارتباط کامالً معنیداری داشت.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای مطالعه مبنی بر وجود ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک و وسایل پیشگیری از
بارداری با عملکرد جنسی ،کشف و رفع اختالالت جنسی در بهبود بخشیدن به کیفیت روابط زناشویی تأثیر بسزایی
داشته که این خود ،اقدام مهمی در جهت پیشگیری از اختالفات خانوادگی و پیامدهای ناشی از آن در جامعه میباشد.
کلمات کلیدی :عملکرد جنسی ،پیشگیری از بارداری ،بهداشت جنسی.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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تمایالت و فعالیت های جنسی ،امری واقع بینانه محسوب می شود و

اعتمادبه نفس پایین و افسردگی در خود و همسرشان غافل

منشأ بسیاری از تحوالت در زندگی انسان می باشد[ .]1نیاز جنسی

بوده اند[ . ]14باوجوداینکه تمایالت جنسی ،ذاتی و غیرارادی

نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند تشنگی ،گرسنگی
و نیاز به هوا و خواب ،بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون
نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می شود .شناخت و مطالعه
تمایالت و رفتارهای جنسی یکی از مهم ترین مسائل بهداشت

می باشند ،نگرش و رفتارهای جنسی آموختنی هستند .بنابراین
فعالیت های جنسی مشابه ،می تواند برای افراد مختلف ،معانی
متفاوتی داشته باشد و حتی برای یک شخص ،از یک زمان به زمان
دیگر تغییر یابد .ازآنجاکه در دهه گذشته ،نگرش اجتماعی در مورد
سالمت و بهداشت جنسی تغییر کرده است ،با افزایش آگاهی ،فرد
قادر خواهد بود به سوی سالمت بیشتر مسائل و روابط جنسی حرکت

عمومی و به ویژه بهداشت روان است[ . ]2عملکرد جنسی ،بخشی از
زندگی و رفتار انسانی است و چنان باشخصیت فرد درهم آمیخته که
صحبت از آن به عنوان پدیده ای مستقل ،غیرممکن به نظر
می رسد[ . ]0عملکرد جنسی بخشی از سالمت جنسی زن محسوب
را نوعی هماهنگی ذهن ،احساس و جسم فرد دانسته که منجر به
تکمیل شخصیت ،ارتباط و عشق می گردد[ . ]5لذا هرگونه اختالل
که منجر به ناهماهنگ ی و درنتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی
شود ،می تواند اختالل عملکرد جنسی را به همراه داشته باشد[.]6
بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت ذهنی-
روانی( Diagnostic and Statistical Manual of Mental
 ، )Disordersاختالل عملکرد جنسی به عنوان اختاللی در چرخه
پاسخ جنسی یا درد هنگام رابطه جنسی تعریف می شود .دهمین
تجدیدنظر طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکالت
بهداشتی ،اختالل عملکرد جنسی را ناتوانی فرد برای شرکت در
رابطه جنسی دلخواه می داند و معتقد است که این اختالالت ممکن
است نشانه ای از مشکالتی با منشأ زیست شناختی ،تعارضات درون
روانی یا بین فردی و یا تر کیبی از این عوامل باشد[ . ]1فعالیت
جنسی تحت تأثیر خود فرد ،روابط اولیه ،خانواده ،اجتماع و فرهنگ،
پیچیدگی محیط ،تاریخچه جنسی خود و همسر ،ارتباطات گذشته،
وضعیت سالمت روانی ،مشکالت طبی اخیر و وضعیت هورمونی قرار
می گیرد[ . ]8اختالل در عملکرد جنسی ممکن است در تمام طول
عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد طبیعی ،پدید
آید .این اختالل می تواند فراگیر ،موقعیتی ،کلی یا جزئی باشد[.]3
اختالالت عملکرد جنسی از مشکالت شایع و قابل درمانی است ک ه
در جوامع مدرن امروزی شیوع آن را در زنان  30تا  60درصد ذکر
می کنند[ .]13نتایج مطالعه انجام شده بر روی  133زن متأهل -36
 14ساله در مالزی نشان داد که شیوع اختالل عملکرد جنسی 26/4
درصد بوده است[ . ]11تحقیق دیگری بر روی  604خانم 14-26
ساله کره ای انجام شد که شیوع اختالل عملکرد جنسی 43/1درصد
گزارش شد[ . ]12مطالعات مختلف جمعیتی در ایران شیوع ابتال به
این اختالالت را بین 26-33درصد گزارش کرده اند[ . ]10تحقیقات
نشان می دهد نارسایی های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکالت
اجتماعی از قبیل جرائم ،تجاوزات جنسی ،بیماری های روانی و
طالق دارد درحالی که عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم
خانواده و پایه ای برای به دست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار
است .چه بسا زوجینی که دارای نارسایی جنسی ب وده و خود از تأثیر
آن بر زندگی زناشویی و نقش آن در ایجاد ارتباط ضعیف،

عوارض ناشی از آن بر خانواده و جامعه ،پیشگیری و درمان آن از
وظایف اعضای تیم بهداشتی به ویژه پزشکان و ماماها بوده و آنان
باید از فراوانی مشکل و عوامل مؤثر بر آن در جامعه ای که ارائه
خدمت می کنند آگاه باشند تا بتوانند با به کارگیری تدابیری مناسب
نسبت به رفع یا کاهش مشکل زنان و خانواده در این زمینه اقدام
کنند ،با توجه به مطالعات محدود در جامعه ما ،این مطالعه باهدف
تعیین میزان عملکرد جنسی و برخی از عوامل مرتبط با آن در شهر
اهواز انجام شد.

روش کار
مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر
روی  346زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز
که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند انجام شد .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :زنان متأهل همسردار ،زنان با محدوده سنی -46
 14سال ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،تک همسری،
گذشتن حداقل یک سال از زمان ازدواج آن ها و معیارهای خروج از
مطالعه شامل :هرگونه بیماری طبی و روانی شناخته شده ،داشتن
هرگونه حادثه بحرانی در  3ماه گذشته ،بارداری ،ذکر سوءاستفاده
یا آزار جنسی قبل از ازدواج ،اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی
در خانم و آقا ،سابقه مصرف داروهای آرام بخش در خانم و آقا و
نازایی بود .روش نمونه گیری به صورت تصادفی در درسترس بود.
ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه دوقسمتی شامل
بخش الف ) مشخصات فردی شامل سن فرد ،سال های گذشته از
ازدواج ،تعداد فرزندان ،سن کوچک ترین فرزند ،سن همسر و روش
پیشگیری از بارداری و ب) پرسشنامه عملکرد جنسی
)( )Female Sexual Function Index )FSFIبود .جهت
تأمین اعتبار علمی (روایی) پرسشنامه اطالعات دموگرافیک از
اعتبار محتوی استفاده شد .به این صورت که پس از مطالعه
جدیدترین کتب و مقاالت ،پرسشنامه و چک لیست تهیه شد و جهت
مطالعه و اصالح به  10نفر از اعضای کادر هیئت علمی دانشکده
پرستاری مامایی اهواز داده شد و پس از انجام اصالحات الزم طبق
نظر ایشان نسخه نهایی تدوین شد .پرسشنامه عملکرد جنسی دارای
 19سؤال است که عملکرد جنسی زنان را در  3حوزه مستقل میل
جنسی ،تهییج جنسی ،رطوبت واژینال ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد
جنسی می سنجد .در مورد نحوه نمره دهی ،طبق دستورالعمل
طراح پرسشنامه ،نمرات هر حوزه از طریق جمع نمرات سؤال های
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هماهنگی با مسئولین مربوطه و گرفتن رضایت نامه کتبی و شفاهی
از واحدهای پژوهش در محیطی خصوصی توسط نمونه ها تکمیل
شد .به منظور محرمانه بودن اطالعات ،در برگه های پرسشنامه نام
افراد ذکر نگردید .به نمونه های پژوهش اجازه داده شد در هرزمانی
از پژوهش که عدم تمایل به ادامه شرکت در تحقیق را داشتند از
مطالعه خارج شوند .پژوهشگر با حضور در محل ،جوابگوی سؤاالت
احتمالی نمونه های پژوهش در مورد سؤاالت پرسشنامه ها بود.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
)نسخه )22و روش های آمار توصیفی و مربع کای دو تجزیه وتحلیل
شدند.

جدول :1توزیع فراوانی و درصد عملکرد جنسی در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
عملکرد جنسی

تعداد (درصد)

اختالل عملکرد
بدون اختالل

(349)63/4
(293)43/2
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شد که نشانگر پایایی خوب این ابزار است[ . ]16پرسشنامه ها پس از

نتایج نشان داد میانگین سنی زنان در پژوهش  33/94با انحراف
معیار  6/76سال و میانگین مدت زمان گذشته از ازدواج  10/67با
انحراف معیار  3/32سال بود 14/7 .در صد از واحدهای پژوهش
بدون فرزند 34/3 ،درصد دارای یک فرزند 32/1 ،درصد دو فرزند،
 14/7درصد سه فرزند و 4/1درصد دارای چهار فرزند بودند .سن
کوچک ترین فرزند  69/4از واحدهای پژوهش  1-4ساله22/3،
درصد  9-13ساله و  3/2درصد  9-13ساله بود .سن همسر 11/4
درصد از واحدهای پژوهش در محدوده سنی  20-30سال47/7 ،
درصد در محدوده سنی  31-40سال 33/2 ،درصد در محدوده
سنی 41-60سال و  4/2درصد در محدود سنی  61-30سال بود.
همچنین الزم به ذکر است  49/9درصد از واحدهای پژوهش روش
پیشگیری از بارداری داشته که  39/3در صد از کاندوم 27/2 ،درصد
از کنتراسپتیوهای خوراکی 12 ،درصد از  3/9 ،IUDدرصد بستن
لوله و  1/4درصد از روش های تزریقی استفاده می کردند .فراوانی
عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز
در جدول  1نشان داده شده است 63/4 .درصد از افراد اختالل
عملکرد و  43/2درصد از افراد بدون اختالل عملکرد جنسی بودند
(جدول.)1
نگاهی به نتایج مندرج در جدول  2نشان می دهد که عملکرد جنسی
با تمام ویژگی های دموگرافیک و روش های پیشگیری از بارداری
ارتباط معنی داری دارد ( .)P>0/06بین سن و عملکرد جنسی
ارتباط منفی وجود داشت و با افزایش سن عملکرد جنسی مطلوب
کاهش و اختالل عملکرد افزایش می یابد .بین مدت زمان ازدواج و
عملکرد جنسی نیز رابطه منفی وجود دارد بطوریکه با افزایش
سال های گذشته از ازدواج عملکرد جنسی مطلوب کاهش می یابد.
نتایج نیز نشان داد که بین تعداد فرزندان و عملکرد جنسی رابطه
منفی وجود دارد و افراد بدون فرزند دارای بیشترین فروانی عملکرد
جنسی مطلوب بودند .همچنین بین سن کوچک ترین فرزند و سن
همسر با عملکرد جنسی نیز رابطه منفی وجود داشت .عملکرد
جنسی مطلوب در افرادی که از آمپول جهت پیشگیری از بارداری
استفاده می کردند از سایر روش ها کمتر و اختالل عملکرد در این
گروه نیز از سایر روش ها بیشتر بود .همچنین بیشترین فراوانی
عملکرد جنسی مطلوب و کمترین فراوانی اختالل عملکرد مربوط
به افرادی بود که از یا کاندوم جهت پیشگیری از بارداری استفاده
می کردند یا پیشگیری از بارداری نداشتند .از همه کمتر و در
افرادی که از کاندوم جهت پیشگیری از بارداری استفاده می کردند
از همه بیشتر بود (جدول.)2
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هر حوزه و ضرب آن در عدد فاکتور به دست می آید (ازآنجاکه در
این پرسشنامه ،تعداد سؤاالت حوزه ها با یکدیگر برابر نیستند ،ابتدا
جهت هم وزن کردن حوزه ها با یکدیگر نمرات حاصل از سؤال های
هر حوزه باهم جمع شده و سپس در عدد فاکتور ضرب می گردد).
نمرات در نظر گرفته شده برای سؤال های  -1حوزه میل جنسی (-6
 )1و -2حوزه تهییج جنسی-3 ،رطوبت مهبلی-4 ،ارگاسم-6 ،درد
( )0-6و  -3رضایتمندی جنسی ( 1-6یا  )0است .نمره صفر حاکی
از آن است که فرد در طول  4هفته گذشته فعالیت جنسی نداشته
است .با جمع کردن نمرات شش حوزه باهم نمره کل مقیاس به
دست می آید  .به این ترتیب نمره گذاری به گونه ای است که نمره
بیشتر مبین کارکرد بهتر جنسی است .بر همین اساس هم وزن
نمودن حوزه ها ،حداکثر نمره برای هر حوزه برابر  3و برای کل
مقیاس  33خواهد بود .حداقل نمره برای حوزه میل جنسی (،)1/2
حوزه تهییج جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم و درد ( )0و حوزه
رضایتمندی ( )0/4و برای کل مقیاس حداقل نمره برابر  2خواهد
بود .نمره کلی کمتر یا مساوی  23/66دارای اختالل عملکرد جنسی
محسوب می شود .اعتبار و پایایی پرسشنامه عملکرد جنسی در
پژوهش های متعددی مورد تائید قرارگرفته است ،در مطالعه
محمدی و همکاران نمرات حاصل از مقیاس ،خرده مقیاس ها و
تشخیص روان پزشک با استفاده از منحنی راک تحلیل شد ،نمره
برش مناسب مقیاس برای تشخیص اختالل عملکرد جنسی23
تعیین گردید که بر اساس آن  43درصد زنان دارای اختالل و 42
درصد زنان بدون اختالل به درستی طبقه بندی شدند .شاخص
ارزیابی مقیاس و خرده مقیاس و تشخیص اختالالت عملکرد جنسی
میزان سطح زیر منحنی راک است .میزان پایایی مقیاس و خرده
مقیاس ها از طریق آلفای کرون باخ بزرگ تر از  70درصد محاسبه

یافته ها
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جدول :2توزیع فراوانی و درصد عملکرد جنسی زنان برحسب ویژگیهای دموگرافیک
مشخصات دموگرافیک

اختالل عملکردتعداد (درصد)

بدون اختالل

P-value

تعداد (درصد)
0/001

سن فرد
19-29
30-39
40-49

(37)39
(220)64/7
(102)73/9

(106)31
(166)41/3
(33)23/1
>0/001

سالهای گذشته از ازدواج
1-10
11-20
21-30

(171)44/3
(139)34/7
(49)47/6

(212)66/4
(77)31/3
(7)12/6

بدون فرزند
یک فرزند
دو فرزند
سه فرزند

(39)34/3
(103)43/4
(141)34/1
(79)74/2

(32)31/4
(132)63/2
(79)36/9
(22)21/4

چهار فرزند

(27)93/4

(1)3/3

>0/001

تعداد فرزندان

(221)64/3
(112)72/3
(17)77/3
(26)30/9

(143)46/7
(43)27/7
(6)22/7
(63)39/1
>0/001

سن همسر
31-40
41-60
61-30

(137)61/1
(172)39/4

(130)44/9
(73)30/3

(26)43/2

(4)13/4

روش پیشگیری از بارداری
قرص
آمپول
IUD
کاندوم
بدون پیشگیری
بستن لوله

(104)66/9
(11)91/7
(64)70/7
(131)44/3
(34)44/3

(42)44/1
(1)4/3
(24)29/3
(140)61/7
(33)61/4

(61)79/7

(13)20/3

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که 63/4درصد از واحدهای پژوهش در
روابط زناشویی خود دچار اختالل عملکرد جنسی بودند .بلوریان و
همکاران در بررسی اختالل عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در
زنان شهر سبزوار ،اختالل عملکرد جنسی را  33/2درصد گزارش
کردند[ .]11مطالعات انجامشده در نیجریه شیوع اختالل عملکرد
جنسی را  33/7درصد گزارش نمودند که نتایج این مطالعات نزدیک به
نتایج پژوهش حاضر است[ .]18اما در مطالعات انجامشده توسط اسالن
و همکاران در ترکیه فروانی اختالل عملکرد جنسی 29/3درصد
بود[ . ]13همچنین مطالعه دیگری در چین توسط پاریش و همکاران
انجام شد که فروانی اختالل عملکرد جنسی  36درصد بود که بسیار
کمتر از میزان آن در بررسی حاضر است[ .]23دالیل این تفاوت با نتایج

>0/001

پژوهش حاضر ممکن است به علت خجالت و شرم زنان از صحبت کردن
درباره مسائل جنسی ،عدم درک صحیح و اصولی از چگونگی مسائل
جنسی و نداشتن اطالعات کافی در این زمینه باشد .این مطالعه نیز
نشان داد که فراوانی عملکرد جنسی مطلوب در افراد باسن 19-29
سال بیشتر و در گروه سنی  40-49سال کمتر بود و همچنین با
افزایش سن اختالل عملکرد جنسی بهطور معناداری افزایش
مییابد( .)P<0/06مشابه با نتایج این مطالعه در تحقیقی که در
کالیفرنیا انجام شد بود که بیانگر شیوع اختالل عملکرد جنسی با افزایش
سن بود[ . ]21در مطالعه سایان و همکاران نیز اختالل عملکرد جنسی
با افزایش سن بیشتر شده بود[ .]22نتایج این مطالعه نشان داد که
مدتزمان ازدواج با عملکرد جنسی بهطور معناداری در ارتباط است،
بطوریکه با افزایش سال های گذشته از ازدواج عملکرد جنسی مطلوب
کاهش و اختالل عملکرد افزایش مییابد( .)P<0/06بلوریان و همکاران
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>0/001

سن کوچکترین فرزند
1-4
9-13
17-24
20- 30
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عملکرد جنسی
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غیرهمسوست[ .]20شاید با افزایش مدتزمان ازدواج مشکالت زندگی

رضایت جنسی در زوجین است[ .]24که باگذشت زمان ،دفعات فعالیت

پیشگیری از بارداری نشان نداد[ .]23درحالیکه در مطالعه اسالن و

جنسی کاهش مییابد[،]25که این کاهش میتواند به علت

همکاران بین عملکرد جنسی و استفاده از روشهای پیشگیری از

حاملگی،کاهش جذابیت فرد ازنظر شریک جنسی به دلیل زایمان،
مراقبت از کودکان و مشغلههای ذهنی ...باشد .به نظر میرسد با کاهش
دفعات فعالیت جنسی با طول مدت بیشتر از زندگی زناشویی ،رضایت
جنسی و درنتیجه عملکرد جنسی نیز کاهش مییابد .در مطالعه صفری
نژاد و همکاران تعداد بارداریها ارتباط معناداری با عملکرد جنسی

بارداری ارتباط معناداری وجود داشت[.]03

داشت[ .]26در این مطالعه سن کوچکترین فرزند با عملکرد جنسی
در ارتباط است ،بطوریکه با افزایش سن فرزند عملکرد جنسی
مطلوب کاهش و اختالل عملکرد افزایش مییابد( ،)P>0/06درواقع
میتوان چنین گفت که با افزایش سن فرزند مسئولیتهای مربوط
افزایشیافته و همینطور سن والدین نیز افزایش مییابد و درنتیجه
اختالل عملکرد جنسی افزایش مییابد .در مطالعه حاضر سن همسر با
رضایت جنسی زنان ارتباط معناداری دارد ،بطوریکه با افزایش سن
همسر عملکرد جنسی مطلوب کاهش مییابد( .)P>0/06بنابراین عدم
وجود اختالف سنی زوجین میتواند یکی از عوامل مؤثر در ایجاد
عملکرد جنسی مطلوب باشد .زن و مردی که تفاوت سنی کمی دارند،
یکدیگر را بیشتر درک کرده و عالیق و نیازهای یکسانی دارند و به
همین علت در همه مسائل زندگی تفاهم بیشتری دارند که مسائل
جنسی هم جزئی از زندگی محسوب میشود .تحقیقات نشان داده که
بهطور منظم با افزایش فاصله سنی همسران ،خانواده در معرض تهدید
قرار میگیرد .بهترین فاصله سنی صفرتا  10سال است .در آستانه سنی

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای مطالعه مبنی وجود ارتباط بین ویژگیهای
دموگرافیک وسایل پیشگیری از بارداری با عملکرد جنسی کشف و رفع
اختالالت جنسی در بهبود بخشیدن به کیفیت روابط زناشویی تأثیر
بسزایی داشته که این خود ،اقدام مهمی در جهت پیشگیری از اختالفات
خانوادگی و پیامدهای ناشی از آن میباشد .با توجه به اینکه افراد
متأهل ،رفتارها و الگوهای جنسی متعددی دارند ،میتوان با آموزش
زوجین ،افزایش دانش جنسی و اصالح باورها و نگرش ،موجب تغییرات
شناختی شد .درنهایت اینکه بهداشت جنسی به معنی مراقبت از
سالمت جنسی زنان ،تشخیص نگرانیها و کمک به آنها برای بهبود
عملکرد باید از محورهای اصلی دانش خانواده سالم در نظر گرفته شود.
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 20سال نیمی از خانوادهها اقدام به طالق میکنند[ .]21رمضانی و
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