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بررسي ضرورت ارزيابي سالمت جنسي زنان و موانع آن توسط كاركنان بهداشتي
و درماني در مراجعين به بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
1

گيتي ازگلي ،0زهره شيخان* ،2ماهرخ دولتيان ،2مهندس ناصر واليي

 .3مربی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2مربی ،گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .1عضو هیأت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :ارزیابی سالمت جنسی یک حق انسانی در ارایه خدمات سالمت باید در نظر گرفته شود .در بیشتر کشوورهای آسویایی،
مسایل جنسی کم اهمیت و یا نادیده گرفته شده و بحث راجع به آن عملی زشت و ناپسند محسوب مویشوود .عودم توجوه بوه ارزیوابی
سالمت جنسی میتواند منجر به اختالالت عملکرد جنسی و عوارضی مثل عدم تفاهم و سرخوردگی تا طالق در زندگی زناشوویی شوود.
لذا جهت شناخت وضعیت موجود ،مطالعهای با هدف تعیین آگاهی ،نگرش ضورورت ارزیوابی سوالمت جنسوی و موانوع آن در کارکنوان
مراکز بهداشتی -درمانی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  3139انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،یک مطالعهی توصیفی بوده که روی  222نفر کادر بهداشتی شامل ماما ،پرستار ،رزیدنت زنان ،رزیدنت
جراحی و  12رزیدنت داخلی که به روش نمونهگیری چند مرحلهای از هر مرکز انتخاب شودند ،انجوام شود .ابوزار گوردآوری اطالعوات،
پرسشنامه بوده است .متغیرهای مورد بررسی شامل مشخصات دموگرافیگ ،آگاهی ،نگرش و موانع ارزیابی سالمت جنسی از نظور کوادر
بهداشتی بوده است .از آزمونهای کروسکال والیس ،منویتنی و آمار توصیفی جهت بیوان نتوایج اسوتفاده گردیود .از نورم افوزار SPSS
(نسخهی  )31برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد و سطح معنیداری  P<2/25در نظرگرفته شد.
يافتهها 31 :درصد از ارایهدهندگان خدمت ،ارزیابی سالمت جنسی را انجام میدادند 31/2 .درصد ،با ضرورت ارزیابی سوالمت جنسوی
موافق بودند 53 .درصد افراد ،علت عدم انجام ارزیابی سالمت جنسی را عدم وجود آگاهی و مهارت 62 ،درصد نداشوتن توانوایی فوردی،
 92درصد ندیدن دوره آموزشی 75/5 ،درصد مکان نامناسب و  73/5درصد ،وقت ناکافی را ذکر کردند .بین آگاهی در گروههوای شوغلی
تفاوت وجود داشت .آگاهی رزیدنتهای زنان بیشتر از سایرین بود .راهکار پیشنهادی از نظر ارایهدهندگان خدمت در  33درصود مووارد،
آموزش ذکر شده است.
نتيجهگيری :عدم ارزیابی سالمت جنسی احتماالً به دلیل نداشتن آگاهی ،توانایی و مهارت در این خصوص میباشد .لذا آموزش توسط

واژگان كليدی :ارزیابی سالمت جنسی ،ارایهدهندگان خدمات بهداشتی ،موانع ارزیابی ،آگاهی ،نگرش
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Ozgoli G, Sheikhan Z, Dolatian M, Valaee N. The survey of obstacle and essentiality health providers for sexual health
evaluation in women referring to health centers related of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Pejouhandeh 2014;19(4):175-183.

مقدمه

0

تمایالت جنسوی ،تغییرات پویایی در زندگی بوده و به عنوان
*نويسنده مسؤول مکاتبات :زهره شیيخان؛ تهوران ،خیابوان ولیعصور ،تقواطع
نی وایش ،دانشووکده پرسووتاری و مامووایی شووهید بهشووتی ،گووروه مامووایی؛ پسییت
الکترونيكzsheikhan@gmail.com :

یووک سووازه از شخصوویت ،تحووت تووأمیر مسووایل بیولوژیووک،
سایکولوژیک ،اجتماعی و فرهنگی قورار مویگیورد .بوه عوالوه،
متأمر از ارزشها ،رفتار و روابط عواطفی بوا دیگوران بووده و در
زمانها و مکانهای مختلف تغییر میکند ( .)3عملکرد جنسی،
بخشی از سالمتی زن محسوب میشود ( .)2متأسوفانه اموروزه
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یادسگی را طی مینمایند ،انجام پذیرد .این در حالی اسوت کوه
بیتوجهی به ارزیابی و رها شدن افورادی کوه نیواز بوه بررسوی
سالمت جنسی دارند ،ممکن است منجر به اختالالت عملکورد
جنس وی و عوووارآ آن در زنوودگی زناشووویی از عوودم تفوواهم و
سرخوردگیها تا طالق گردد .لذا بور آن شودیم توا بوه بررسوی
ضرورت ارزیابی سوالمت جنسوی از دیودگاه کوادر بهداشوتی و
موانووع انجووام آن بوورای مووراجعین بووه بیمارسووتانهووا و مراکووز
بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشوگاه علووم پزشوکی شوهید
بهشتی در تهران ،در سال  3139بپردازیم.

مواد و روشها
پژوهش از نور توصیفی -مقطعی بود و پس از تصویب طورح
و کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشوتی در شوهر
تهران در سال  3139انجام شد .نمونهگیری به روش سهمیهای
انجام گرفت .بیمارستانهوا و مراکوز بهداشوتی درموانی تحوت
پوشش دانشگاه علوم پزشوکی شوهید بهشوتی بوه  1منطقوهی
شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسویم و از هور منطقوه 5 ،مرکوز
انتخوواب شوود .سووپس بوور اسوواس تعووداد افووراد واجوود شوورایط،
سهمیه ی هر یک از بیمارستانهای آموزشوی منواطق ،تعیوین
گردید .در مرحلهی آخر ،به روش نمونهگیری مبتنی بر هودف،
افراد متخصوص از هور مرکوز انتخواب شودند .پوس از توضویح
اهداف پژوهش و در صورت تمایل آنها به شورکت در پوژوهش،
از واحدهای مورد پژوهش خواستووه شود توا پرسشونامههوا را
تکمیل نموده و پس از  1روز ،جهت دریافت پرسشونامههوا بوا
همواهنگی قبلوی ،مراجووعه شوود .کلیوهی کوادر بهداشووتی ،در
تکمیل پرسشنامه یا عدم تکمیول آن آزاد بودنود .ابوزار و روش
جموعآوری اطالعووات ،پرسشوونامه بووود کووه شووامل مشخصووات
دموگرافیک سن ،جونس ،تحصویالت ،شوغل ،وضوعیت تأهول،
محل و سابقهی خدمت بود .میزان آگاهی کارکنان بهداشتی بر
اساس پرسشنامهی محقق ساخته ،با  3سؤال باز مورد سنجش
قرار گرفت .سؤاالت این پرسشنامه شامل مراحل پاسخ جنسوی
طبیعی در زنان و مردان ،عوامل مؤمر بر پاسخ جنسی طبیعوی
در انسان ،مهمترین بیماریها و داروهای مؤمر بر پاسخ عملکرد
جنسی انسان ،راههای ارزیابی سوالمت جنسوی ،منوابع کسوب
اطالعات در این زمینه ،مشخص بودن اهداف و ارزیابی سالمت
جنسی و ضرورت ارزیابی جنسوی بوود .میوزان نگورش توسوط
پرسشنامه ی نگرش مورد بررسی قرار گرفوت .ایون پرسشونامه
دارای  31سؤال بود که در مقیاس لیکرت (بوه شودت مووافقم،
موافوقم ،مخالوفم و بوه شوودت مخوالفم) طراحوی شوده بوود.
موانع ارزیابی سالمت جنسی نیوز بوا اسوتفاده از پرسشونامهی

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-08-16

با وجود اهمیت ارزیابی بهداشت جنسی در بهداشوت عموومی،
ارزیابی کامل سالمتی جنسی در مراقبتهوای اولیوه فرامووش
میشود ،به طووری کوه در مطالعوهای کوه بوه منظوور تعیوین
مشکالت جنسی در زنان انجام شود 12 ،درصود زنوان حوداقل
یک مشکل جنسی را ذکر کردند ( .)1شرح حوالهوای زنوان و
مامایی هم به چند سؤال محدود میشود ( .)1عوامل متعددی،
زندگی جنسوی زن را تحوت توأمیر قورار مویدهود ( ،)5نظیور
افزایش سن که با کاهش سطح هورموونهوای اسوترودیدی در
زنان و اغلب مردان همراه بووده و سوبب تغییور در اعتمواد بوه
نفس و تغییراتی در عملکرد جنسوی مویشوود ( .)6همچنوین،
بیماریها نظیر بیماریهای قلبی و دیابت ( ،)7سکتهی مغوزی
( ،)3سرطان ( ،)9اعمال جراحی بوه خصووص در نوواحی لگون
( )32و پستان ( ،)33تغییرات مربوط به حواملگی و شویردهی،
تصاویر ارایه شوده از زن در رسوانههوای مطبوعواتی ،فرهنوگ،
اخالق ،مذهب ( ،)3سبک زندگی نظیر کشیدن سیگار و حتوی
مصرف داروها ( ،)32بور زنودگی جنسوی توأمیر مویگذارنود .از
عوامول موؤمر دیگوور ،حوواد دوران کووودکی ،تجربیووات قبلووی
جنسی ،فشارهای زنودگی ( )31و حتوی نوور روش جلووگیری
نظیر قرص و  IUDرا میتوان نام برد ( .)31بوه عبوارت دیگور،
در روند زندگی ،در امور تغییورات سوالمتی و بیمواری و حتوی
دورههای طبیعی زندگی ،مسایل جنسی تغییر میکنود ( .)1بوا
وجود اهمیت ارزیابی بهداشت جنسی در مراقبتهای بهداشتی
و حتی ارایه خدمات درمانی ،مووانعی در ایون امور وجوود دارد
( .)35عواملی نظیر ناخوشایند یا زشت دانسوتن بیوان مسوایل
جنسی ،ترس از ناکافی یا محدود بودن آگاهی و مهارت فوردی
در خصوص ارزیابی جنسی ،ترس از اغوا شدن توسوط بیمواران
در طی بحث راجع به موضور ،نداشتن آموزش با مهوارتهوای
رسوومی جهووت گوورفتن شوورح حووال جنسووی ،توورس از لغووزش
بیماران ،نگرانوی از عودم تشوخیص صوحیح ،ندانسوتن درموان
کافی ،ارجار و تأخیر درمان را میتووان برشومرد ( .)36شوایان
ذکر اسوت در برخوی کشوورها ،دپارتموانهوای سکسوولوژی و
درمانگاههای ویژهای برای این امر وجود دارد ( ،)2اما بوا توجوه
به اینکه در بیشتر کشورهای آسیایی ،مسایل جنسوی تنهوا بوه
دلیل برآورده شدن نیاز تولید مثل ،اهمیت دارند ،بحوث راجوع
به مسایل جنسی ،عملی زشوت و ناپسوند محسووب مویشوود
( .)37با توجه به تجربیات پژوهشگران ،به نظر نمویرسود کوه
ارزیابی جنسی حتی برای جمعیتهوایی کوه نیواز بوه ارزیوابی
سالمتی دارند نظیر افرادی که از انوار روشهای تنظیم خوانواده
اسووتفاده موویکننوود ،بیموواران و سووالمندان کووه در ای ون دوران
تغییرات ناشوی از سون و رونود فیزیولوژیوک نظیور بوارداری و
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محقق ساخته که شامل  32سؤال بواز و 33سوؤال در مقیواس
لیکرت (به شدت موافقم ،موافقم ،مخالفم ،به شودت مخوالفم و
با توجه به تخصصم نمیتوانم) بود ،مورد سنجش قورار گرفوت.
اعتبار کلیهی پرسشنامهها بر اساس اعتبار محتووی ،عوالوه بور
کتب و مقاالت ،از نظرات  32صاحب نظر شامل متخصص زنان
و مامووا ،متخصووص داخلووی و جراحووی ،پرسووتار ،روانپزشووک و
سکستراپیست و همچنوین نظورات  32نفور از افوراد جامعوه،
اسووتفاده شووده بووود .بوورای پایووایی ابووزار و همسووانی درونووی
پرسشنامهها ،از روش آلفا کرونباخ استفاده شد کوه بوه ترتیوب
برای میزان آگواهی  ،2/32بورای میوزان نگورش  2/79و بورای
موانع ارزیابی سالمت جنسی 2/75 ،بود .نمونوههوای پوژوهش
شامل ماماهای شاغل در مراکز ،رزیودنتهوای زنوان و زایموان،
داخلی ،جراحی و پرستارانی بود کوه در بخوشهوای داخلوی و
جراحی زنوان ،بوا بیمواران و مراجعوهکننودگان زن سور و کوار
داشتند .تعداد  222نمونه برای این پژوهش در نظر گرفته شد.
از آمار توصیفی و برای آمار استنباطی از آزمونهای کروسوکال
والویس و موون ویتنوی اسووتفاده شوود .بوورای تجزیوه و تحلیول
اطالعات ،از نرم افزار  SPSSنسخهی  31استفاده شود .سوطح
معنیداری ،کمتر از  2/25در نظر گرفته شد.

يافتهها
این تحقیق روی  222نفر ارایهدهندهی خدمات بهداشوتی-
درمانی در بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علووم
پزشکی شهید بهشتی انجوام شود .میوانگین سون افوراد موورد
پوووژوهش  12/3±6/1سوووال و میو وانگین سوووابقهی خووودمت

ایشان 5/1±6/2سال بود 77 .درصد نمونههای موورد پوژوهش،
زن و  21درصد مرد بودند .در کل 55 ،درصود نمونوه ،پزشوک
بودند (جدول  53 .)3درصد کادر بهداشوتی ،آگواهی ضوعیف و
 13درصد ،آگاهی متوسط داشتند (جدول .)2
جدول  .0توزيع فراواني ارايهدهندگان خدمات بهداشتي -درماني پژوهش،
برحسب تخصص در بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علیوم پزشیکي
شهيد بهشتي ،سال .0189
تخصص

تعداد

درصد

ماما
رزیدنت زنان
پرستار
رزیدنت جراحی
رزیدنت داخلی
کل

62
52
12
12
12
222

12
25
35
35
35
322

جدول  .2توزيع فراواني ارايهدهندگان خدمت بر حسب ميزان آگاهي مورد
پژوهش در بيمارستانهای تحت پوشش دانشیگاه علیوم پزشیکي شیهيد
بهشتي ،سال .0189
ميزان آگاهي

تعداد

درصد

کامل
متوسط
ضعیف
کل

2
96
322
222

3
13
53
322

همچنین 26/5 ،درصد مطالعه کتب و مقاالت را منبع آگاهی و
اطالعات در زمینهی جنسی ذکر کردند (نمودار .)3

منابع كسب اطالعات در اين زمينه؟

رسانه ()%3
مطالعه کتب و مقاالت ()%23

مطالعه کتب کالسهای آموزشی و کارگاهها ()%6
مطالعه کتب و واحدهای درسی دوره تحصیل ()%3
همکاران دیگر ()%33

سه یا بیش از سه مورد از تمام موارد ()%22
واحدهای درسی دوره تحصیل ()%37

نمودار  . 0توزيع فراواني ارايه دهندگان خدمت ،بر حسب منابع كسب اطالعات در بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،سال .0189
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کالسهای آموزشی و کارگاهها و واحدهای درسی دوره تحصیل ()%1

مطالعه کتب و همکاران دیگر ()%1
کالسهای آموزشی و کارگاهها ()%1

بررسی ضرورت ارزیابی سالمت جنسی زنان و موانع آن
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در بررسی نگرش ارایهدهندگان خدمت ،مشخص شود کوه 99
درصد نسبت به انجام ارزیابی جنسوی نگورش مثبوت داشوتند.
 71/5درصد افراد شرکتکننده ،ارزیابی سالمت جنسی را الزم
میدانستند که  31/5درصد لزوم ارزیابی سالمتی جنسی را در
ارزیابی اولیه ذکر کردند .آنان اظهار داشوتند ارزیوابی سوالمتی

حتی در سطوح دوم و سوم مراقبتی نیز باید صورت پذیرد31 .
درصد نمونههای موورد پوژوهش ،ارزیوابی سوالمتی جنسوی را
انجام میدادند 75 .درصد نمونههوای موورد پوژوهش ،گورفتن
شرح حال و معاینهی فیزیکی و تستهای پواراکلینیکی را الزم
دانستند (نمودار .)2

برای ارزيابي سالمت جنسي ميتوان:
معاینه فیزیکی انجام داد ()%3

شرح حال گرفت و تستهای پاراکلینیکی داد ()%3

هیچکدام ()%2
شرح حال گرفت و معاینه فیزیکی انجام داد ()%1

تستهای پاراکلینیکی داد ()%2
تمام موراد ()%75

شرح حال گرفت ()%33

نمودار  .2توزيع فراواني ارايهدهندگان خدمت ،بر حسب نحوهی ارزيابي سالمت جنسي در بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي ،سال .0189

در پاسخ به این سؤال که ارزیابی سالمتی جنسی برای چوه
کسانی الزم است 13 ،درصد آن را برای تمام افراد یا زوجهایی
که از نظر جنسی فعال هستند و  27درصود ،آن را در شورایط
خاص نظیر بیماری ،وجود مشکل جنسی و درخواست زوجوین
هنگام ازدواج ،الزم دانستند .در پاسخ به سؤال علت عدم انجام
ارزیابی سالمت جنسی 53 ،درصد افوراد عودم وجوود آگواهی،

توجه و مهارت را ذکر کردند .در پاسخ به ارزیابی موانع شوغلی
که  92درصد افراد مورد بررسی ،ندیودن آمووزش جهوت ایون
موضور 75/5 ،درصد نبودن مکان مناسب و خلووت بورای ایون
امر و  73/5درصد ،نداشتن وقت کافی را ذکر کردند .در پاسوخ
به این سؤال که در صورت وجود مشکل برای مددجو ،آیا آن را
ارجار میدهید 61 ،درصد پاسخ مثبت دادند (نمودار .)1

علت عدم انجام ارزيابي سالمت جنسي توسط شما چيست؟

عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت ()%53

عدم وجود آگاهی و توجه و
مهارت و موانع کاری ()%9
موانع کاری ()%31

نمودار  .1توزيع فراواني ارايهدهندگان خدمت ،بر حسب علت عدم انجام ارزيابي سالمت جنسي در بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي ،سال .0189
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عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت و نگرش منفی و عدم تمایل و موانع فرهنگی مددجو یا بیمار ()%3
عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت و موانع فرهنگی مددجو یا بیمار ()%3
عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت و نگرش منفی و عدم تمایل و موانع کاری ()%3

عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت و موانع کاری و موانع فرهنگی مددجو یا بیمار ()%3
عدم وجود آگاهی و توجه و مهارت و نگرش منفی و عدم تمایل ()%3
موانع کاری و موانع فرهنگی مددجو یا بیمار ()%2
نگرش منفی و عدم تمایل ()%1
موانع فرهنگی مددجو یا بیمار ()%3

گیتی ازگلی و همکاران 379 /
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بوووود (( )P<2/23جووودول  .)2راهکوووار پیشووونهادی از نظووور
ارایهدهندگان خدمت در  33درصد موارد ،آموزش ذکر گردیود
(نمودار .)1

بیشووترین آگوواهی بووا توجووه بووه می وانگین رتبووه ،مربوووط بووه
رزیدنتهای زنان و زایمان بود .بور اسواس آزموون کروسوکال-
والیس ،تفاوت بین آگاهی در بین گروههای شوغلی وجوود دارد
که با توجه به میانگین رتبه ،آگاهی رزیدنتهوای زنوان بیشوتر

جدول  .2ميانگين رتبهی آگاهي ،نگرش و موانع شغلي بر حسب تخصص ارايهدهندگان خدمت در بيمارستانهای تحت پوشیش دانشیگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي ،سال.0189
ميانگين رتبه متغير
تخصص
ماما
پرستار
متخصص زنان
جراح
متخصص داخلی
کل

آگاهي

موانع شغلي

نگرش

تعداد

میانگین رتبه

تعداد

میانگین رتبه

تعداد

میانگین رتبه

62
12
52
12
12
222

329/21
77/92
321/76
37/32
77/92
-

62
29
52
12
12
399

323/2
97/57
323/22
97/63
323/22
-

59
26
13
29
29
393

93/31
331/39
73/29
333/13
99/15
-

راهکارهای پيشنهادی
مشکلی ندارد ()%3
عدم اعتماد به ارزیابی ()%3
آموزش ()%33

آموزش و مراکز خدماتی برای تمام افراد ()%2
فرهنگسازی و مراکز خدماتی برای تمام افراد ()%2
فرهنگسازی ()%2
گنجاندن در برنامه کاری ()%1
مراکز خدماتی برای تمام افراد ()%7

بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،سال .0189

بحث
یافتههای پژوهش نشان داد حدود نیموی از ارایوهدهنودگان
خدمت ،آگاهی ضعیفی در مورد ارزیابی سالمت جنسی دارنود.
 Kazutaskasو  )2232( Lamنیز در تحقیقی روی مشواوران
توانبخشی ،آگاهی متوسط ایشان را در خصوص مسایل جنسی

گیرندگان خدمات توانبخشوی ،گوزارش دادنود ( .)33پوژوهش
 )2232( Duprasنیز روی  12نفر از ارایوهدهنودگان خودمات
بهداشتی ،آگاهی محدود ایشان را در زمینوهی افوزایش سون و
مسایل جنسی ،گزارش داد ( .)39اما تحقیق )2227( Garcia
روی  12رزیدنت زنان و مامایی ،حاکی از آگاهی خووب ایشوان

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-08-16

نمودار  .4توزيع فراواني ارايهدهندگان خدمت مورد پژوهش ،بر حسب راهكارهای پيشنهادی جهت ارزيابي سالمتي جنسي ،در
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درمانی ،با توجه بوه عودم بیوان ایون نیواز از طورف گیرنودهی
خدمت ،موجب غفلت از این بخش سالمتی خواهد بود.
رفوادی و همکوواران ( )2232نیوز بیوان مویکننوود بووا وجووود
برنامههای خوب سالمت باروری در کشور ،اما برنامهی جوامعی
در این خصوص در مراقبوت هوای اولیوه ،منظوور نشوده اسوت
( .)22این در حالی است که سازمان جهانی بهداشوت از سوال
 2221و صندوق جمعیت ملل متحد از سال  ،3991پیشونهاد
جدایی سالمت جنسی را از سالمت باروری ،با توجه به اهمیت
آن ،مطرح کردهاند (.)21،21
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد فقط  31درصود ارزیوابی
جنسی ،توسط ارایهدهندگان خودمت انجوام مویشوود و تموام
افرادی که آن را انجام میدهند ،ارزیوابی را بوه نحوو صوحیح و
مطلوب انجام میدهند .در مطالعوات دیگوران ماننود  Holeyو
همکاران ( )3999که روی  213متخصص زنان و 3236پزشک
عمووومی در خصوووص ارزی وابی جنس وی انجووام شوود ،در مووورد
تاریخچهی سوء اسوتفاده جنسوی ،تنهوا  2/2درصود پزشوکان
عمومی و  1درصد متخصصین زنوان و زایموان بورای بیمواران،
ارزی وابی سووالمت جنس وی را انجووام داده بودنوود ( .)25در ای ون
تحقیق پزشکان اعالم کردند نیاز به افوزایش مهوارت و تجربوه
دارند Garcia .و  )2227( Fisherگزارش کردنود  1/7درصود
رزیدنتهای زنان ،ارزیابی سالمت جنسوی را بوه طوور معموول
انجام میدهند و  33/3درصد نیز ذکور کردنود کوه بعوداً آن را
انجام خواهند داد (.)22
در این پژوهش 2/1 ،درصود افوراد موورد پوژوهش ،نحووهی
ارزیابی سوالمتی جنسوی را بوا گورفتن شورح حوال ،معاینوهی
فیزیکی و تستهای کلینیکی عنوان کردند .انجام این مراحول،
برای ارزیابی سالمتی در هر زمینهای از جمله مسایل جنسوی،
الزم میباشد )2232( Hicks .نیز ذکر میکند کوه در گورفتن
شرح حال جنسی ،توجه به جزدیوات تاریخچوه بورای شوناخت
مشکل جنسی ،کمککننده میباشد (.)26
در مطالعهی حاضر 3/1 ،درصد ارایهکنندگان خدمت ،علوت
عدم انجام ارزیابی سالمتی را عودم آگواهی 2/1 ،درصود عودم
توانایی و مهوارت در ایون زمینوه و بویش از  2/1درصود ،عودم
راحتووی را ذکوور کردنوود .نتووایج مطالعووهی  Garciaو Fisher
( )2227روی رزیدنتهای زنوان ( 17نفور) نشوان داد ،مهوارت
متوسط در ایون خصووص دارنود ( .)22در تحقیوق کیفوی کوه
توسط  Fountionو  )2227( Allenروی پرستاران انجام شد
نیز پرستاران عنوان کردند تجارب ناخوشایندی بورای ارزیوابی
سالمت جنسی دارند و فقط زمانی این امور انجام می شود کوه
لزوم آن تشخیص داده شود (.)27
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بود ،به طوریکه بوه  32توا  92/5درصود سوؤاالت مربووط بوه
آگاهی ،پاسخ صحیح دادند ( .)22بور اسواس گوزارش  Chunو
 ،)2223( Carsonبسیاری از مصاحبهکنندگان ،آگاهی کافی و
تجربهی الزم در زمینهی ارزیابی جنسی را نداشوته و بنوابراین
احساس راحتی نمیکنند ( .)23علوت تفواوتهوای موجوود در
تحقیقات باال ،تفاوت در جوامع مورد پژوهش و موواردی اسوت
که مورد بررسی قرار گرفته اسوت .اموا نکتوهی قابول تأمول آن
است که در پوژوهش حاضور ،آگواهی ،کوه اولوین شورط ارایوه
خدمت است ،در مورد مسایل جنسی بسیار اندک بووده اسوت.
بووه گفتووهی رفووادی و همکوواران ( ،)2232بووه نوودرت مویتوووان
کارشناسی را در سیسوتم سوالمتی یافوت کوه بوه سوادگی در
دسترس مردم بوده و در مورد رفتارهای جنسی اطالعات کافی
داشته باشد (.)22
پژوهش حاضر نشوان داد 99 ،درصود افوراد ،نگورش مثبوت
دارنووووود .در تحقیوووووق  Kazutaskasو  )2232( Lamروی
مشوووواوران توانبخشووووی و  Garciaو  )2227( Fisherروی
رزیدنت زنان نیز به نگرش مثبت ایشان اشاره شده است (.)22
وجووود نگوورش مثبووت در تحقی وق حاضوور و تحقیقووات مشووابه،
میتواند مبین این مطلب باشد که پیشزمینهی مناسب بورای
ارزیابی سالمت جنسی وجود دارد و باید گامهای دیگور جهوت
اجرای آن برداشته شود.
یافتووههووای ایوون پووژوهش نشووان داد ب ویش از  1/1درصوود
ارایهدهنودگان خودمت ،بوا لوزوم ارزیوابی سوالمت جنسوی در
مراقبتهای اولیه و حتی سطوح دوم و سووم مراقبوت ،موافوق
هستند ،اما فقط حدود نیمی از ایشان آن را برای تمام افراد بوا
فعالیت جنسی الزم میدانند ،به طوریکوه حودود  3/1درصود
انجام آن را در شورایط خواص ،نظیور وجوود مشوکل جنسوی،
بیماریها و  ...ذکر کردند .بر اساس گزارش  Berekو همکاران
( ،)2232کمتر از نیمی از ارایهدهندگان مراقبتهوای اولیوهی
بهداشتی ،از بیماران در خصوص مسایل جنسی سؤال میکنند
و برای خودشان پیش فرآهایی دارند .این در حالی است کوه
فقط  9درصد زنان در مورد مسایل جنسی خود ،از متخصصان
سؤال میکنند و بیش از  1/1درصد تمایل دارند ارایهدهنودهی
خووودمات سوووالمتی ،از ایشوووان بپرسووود ( .)2همچنوووین،
 Kazutaskasو  )2232( Lamذکر میکنند  73درصد افوراد
دارای فعالیت جنسی اذعان دارند که متخصصین ایون موضوور
را فراموش مویکننود ،در حوالی کوه  63درصود موددجویان و
بیموواران از بحووث دربووارهی ایون موضووور بووا متخصووص خووود،
مویترسوند ( .)33بوه نظور نویسوندگان ،عودم شورور ارزیوابی
سالمتی جنسی از طورف ارایوهدهنوده ی خودمت بهداشوتی و
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برخی موارد نظیر اخوتالل نعوود در موردان کوه دلیول اصولی
ناشووناخته مانوودن آن در  72درصوود موووارد ،عوودم پرسووش
متخصصان و اظهار بیماران بوده است ( )11و این موضوور کوه
از  12درصد زنانی که مشکل جنسوی دارنود فقوط  35توا 22
درصد آنان دچوار مشوکالت روانوی مویشووند ( ،)11غفلوت از
ارزیابی سالمتی جنسی قابل تأمل است .حتی در طبیعیتورین
شرایط مؤمر مثل حاملگی ،بیشوتر زنوان نیواز دارنود اطالعوات
کافی را در زمینهی روابط جنسوی از ارایوه دهنودگان خودمت
دریافت کنند ،اما راحتتر خواهنود بوود اگور شورور کننودهی
بحث ،متخصص باشد (.)27
ارزی وابی سووالمت جنس وی بوورای ارای وه دهنوودگان خوودمات
بهداشتی الزم و ضروری است زیرا سالمت جنسی نه تنهوا بوه
معنای نداشتن بیماری و اختالل عملکرد ،بلکه مبین سوالمتی
کامل جسمی ،ذهنی و اجتمواعی وابسوته بوه مسوایل جنسوی
( )11و حتی یک حق جنسی از حقوق انسوانی اسوت ( .)11از
سال  ،3991مراقبتهای سالمت باروری شامل سالمت جنسی
نیز شده است و همهی کشورها باید هرچه سریعتر و نه دیرتور
از سوال  2235مویالدی ،آن را بووه تموام افووراد نیازمنوود آن ،از
طریق مراقبتهای اولیه ارایه دهند ( .)23بودیهی اسوت بورای
دستیابی به این حق ،ارایه دهندگان خدمات باید قادر به انجام
آن باشند .از محدودیتهای ایون پوژوهش ،عودم اظهوار کوادر
بهداشتی در مورد نداشتن آگاهی نسبت به مسایل جنسوی بوه
علت شرم و خجالت در مورد آن بوده است.

نتيجهگيری
بیشتر افراد مورد پوژوهش در ایون مطالعوه ،آمووزش را بوه
عنوان راهکوار ذکور کردنود .ایون آمووزش مویتوانود از طریوق
بازنگری در برنامههای آموزشی رسمی دانشوگاهی و یوا ایجواد
نهادهووای علموی رسوومی متشووکل از متخصصوین روانپزشووک،
روانشناس ،زنان ،ارولوژیست ،ماما ،پرستار ،مددکاران اجتماعی،
حقوقدانان و فقها ارایه شود .به این ترتیب ،متولیان امر آموزش
سالمت جنسی ،در قالب برنامههای کوتاه مدت و بلند مودت و
تربیت متخصصین در این زمینه موجب میشوند موضور مهوم
ارزیابی سالمت جنسی حتی اگور موورد نیواز موددجو و بیموار
باشد و بیان نشود ،مورد غفلت قرار نگیرد.

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از مرکز تحقیقات علووم رفتواری دانشوگاه علووم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران به جهوت تصوویب طورح و
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در پژوهش حاضر 92 ،درصد افراد ،عودم آمووزش و حودود
 1/1درصد ،مکان نامناسب و نداشتن مهارت کافی را به عنووان
دلیل اصلی عدم ارزیابی سالمتی جنسی ،اظهار داشوته بودنود.
سایر مطالعات نیز کم و بیش ارزیوابی موانوع شوغلی مشوابه را
نظیر محدودیت زمان ،مسایل بیمهای ،عدم توجوه بوه اهمیوت
موضور ،احساسات متخصص در مورد روابط جنسی نظیر ترس
از عواقب بررسی ،اضطراب ،تجربیات پزشکی ،تفاوتهای زبوان،
فرهنووووگ ،سوووون و جنسوو ویت را بیوو وان کوووورده بودنوووود
(.)13،12،29،23،27،39
در مطالعهی حاضر 33 ،درصد افراد مورد پژوهش ،آمووزش
را به عنوان راهکوار پیشونهادی بورای رفوع معضوالت ارزیوابی
جنسی ذکر کردند ،اما یافتوههوا نشوان داد حودود  3/1درصود
افووراد ،نحوووهی کسووب اطووالر خووود را کتووب و مقوواالت و
36/5درصد ،واحدهای دورهی تحصیل ذکر کردند .هموین امور
مبین آن است که در برنامههای آموزش رسمی ارایهدهنودگان
خدمت ،بسیار کم به این موضور پرداخته شده است .در منوابع
قدیمیتر و حتی جدید سایر کشورها نیز ،غفلت از پرداختن به
موضور روابط جنسی در امر آموزش پزشوکی ،بوه طوور جودی
مطرح میباشد .سه دلیل برای این موضور ،عنوان شوده اسوت:
 )3بیشتر دانشکدهها هنوز برنامهی آموزش مسوایل جنسوی را
ندارند )2 ،در مورد رفتارهای جنسی ،آگاهی علمی الزم وجوود
ندارد و  )1تعداد معلمین با آگاهی کافی در این خصووص ،کوم
میباشد )3972( Szasz .و  )2232( Wylieاظهار مویدارنود
که در کشور آمریکا و کانادا 51 ،درصد دانشکدههوا بوین  1توا
 32ساعت در این خصوص آموزش دارند و آمووزش اخوتالالت
جنسی  35درصود ،درموانهوا  79درصود و اخوتالالت هویوت
جنسی در بیماریها و ناتوانیها  69درصد انجام شوده و فقوط
 12درصوود برنامووهی کلینکوی ،تمرکووز بوور درمووان بیموواران بووا
مشکالت جنسی بوده است ( .)11،12همچنین ،با مطالعه روی
برنامهی درسی آموزش پزشکی  25کشور انگلیسی زبان ،فقوط
 5مورد آموزش در زمینهی مسایل جنسوی وجوود داشوت .بوه
عبارتی ،کمبود آموزش مسایل جنسی گرچه در سایر کشوورها
نیز وجود دارد ،به نظر میرسد در کشور ما نیز مصداق دارد .بوا
این حال ،در کشورهای دیگور ،مراجوع علموی وجوود دارد کوه
متشکل از متخصصین مختلف بین رشتهای بوده و متولی امور
آموزش مسایل جنسی و صدور گواهینامههای رسمی مربوطوه
میباشند .لذا در صورت نیاز ،متخصصین مویتواننود در جهوت
کسب آگاهی و افزایش مهارت ،به طور عملی اقدام کنند (.)33
با توجه به شیور باالی مشوکالت جنسوی در منواطق مختلوف
کشور که گاه بین  62تا  39درصد عنووان شوده اسوت ( )22و
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REFERENCES
1. Brenhard LA. Sexuality and sexual health care for women. Clin Obstet Gynecol 2002; 45: 1089-98.
2. Berek JS. Berek & Novak’s Gynecology. 14th ed. California: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. p. 1324.
3. Murtagh J. Female sexual function dysfunction and pregnancy: implication for practice. J Midwifery Women Health
2012; 55: 438-46.
4. Fogel CI. Sexuality. In: Schuiling KD, Likis FK, editors. Women’s gynecologic health. Jones and Bartlett; 2006. p.
145.
5. Bosson F. Human sex response cycles. J Sex Marital Ther 2001; 27: 1-4.
6. Deek A, Mccabe M. Sexual function and the menopausal women: the importance of age and partner’s sexual
function. J Sex Res 2001; 38: 219-25.
7. Enzlin P, Mathieu CH, Demyttenaere K. Gender differences in the adjustment to diabetes type 1: The role of coping,
depression and marital relation. Diabetes Res Clin Pract 2000; 50: 217.
8. Nusbaum M, Rosenfield A. Sexual health across the life cycle. Cambridge University Press; 2004. p. 762.
9. Jahanfar SH, Molaeenezhad M. Textbook of sexual disorders. 2nd ed. Tehran: Bizhan & Salemi Publication; 2001. p.
354. (Full Text in Persian)
10. Rogers RG, Kammerer-Deak D, Darrow A. Sexual function after surgery for stress urinary incontinence and pelvic
organ prolapsed: a multi-center prospective study. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 206-10.
11. Ganz B. Life after breast cancer: understanding women’s health related quality of life and sexual function. J Clin
Oncol 1998; 160: 501-14.
12. Napoli M. Male and female dysfunction: how effective are the drugs. Health Facts 2003; 28: 1-2.
13. Aston G. Sexuality during and after pregnancy. Women’s sexual health. 3rd ed. London: Bailier Tindal Publication;
2005. p. 112.
14. Bjorn C, Odden S. Women’s satisfaction with birth control. Contraception 1999; 59: 227-39.
15. Peck SA. The importance of the sexual health history in the primary care setting. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs
2001; 30: 269-79.
16. Maclaren A. Primary care for women: comprehensive sexual health assessment. J Nurse Midwifery 1995; 40: 10419.
17. Okazaki S. Influences of culture on Asia Americans sexuality. J Sex Res 2002; 39: 34-41.
18. Kazutaskas KA, Lam ES. Disability and sexuality: knowledge, attitudes and level of comfort among citified
rehabilitation counselor. Rehabil Can Bull 2010; l54: 15-25.
19. Dupras A. University students, education to sexuality through reflective analysis of their sexual practice. Sexology
2012; 21: 171-5.

[ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-08-16 ]

20. Garcia M, Fisher WA. Obstetrics and gynecology residents, self-rated knowledge, motivation, skill and practice
patterns in counseling for contraception, STD prevention, sexual corona. J Obstet Gynecol 2007; 30: 59-65.
21. Chun J. Carson C. Physician-patient dialogue and clinical evaluation of erectile dysfunction. Urol Clin North Am
2001; 128: 249-58.
22. Refaie Shirpak Kh, Chinichian M, Eftekhar Ardebili H, Pourreza AGH, Ramezankhani A. Need assessment: sexual
health education in family planning centers, Tehran, Iran. J Payesh 2010; 9: 251-60. (Full Text in Persian)
23. World Health Organization (WHO). Progress in reproductive and sexual research. 2004; Avaible from:
www.who.com.
24. UNFPA. Report of the international conference on population and development. 1994; Aviable from:
www.unfpa.com.
25. Holey N, Mahenux B, Rivard M, Gervais A. Sexual health risk assessment and counseling in primary care: how
involved are general practitioners and obstetrician gynecologist? Am J Public Health 1999; 89: 899-902.
26. Hicks MK. Women’s sexual problems- a guide to integrating the "new view" approach. CME 2010; Available from:
www.medscape.com.
27. Allen L, Fountion L. Addressing sexuality and pregnancy in child birth education classes. J Primatol Educ 2007; 16:
32-6.

331 / گیتی ازگلی و همکاران

3191  مهر و آبان،322  پیدرپی،1 شماره

28. Bermen L, Berman J, Felder S. Seeking help for sexual function complicates who gynecologist need to know about
female patient experience. Fertil Steril 2003; 79: 572-6.
29. Rosen F. Assessment of female sexual dysfunction view of validated methods. Fertil Steril 2002; 77: 589-93.
30. Family health tem. Advancing primary health care. Guide to inter disciplinary team roles and responsibilities
missing try of health and long term care. 2005; Available from: www.familyhealth.com.
31. Kuriansky J. Sexuality education section. What medical practitioners need to know for improved doctor-patient
communication? News Bulletin International Society for Sexual Medicine. 2009; Avaible from: www.issir.org.
32. Szasz G. Sex education of amply physician. Canadian Family Physician Publication; 1972. p. 23.
33. Wylie K. Sex education and the influence on sexual wellbeing. Proc Soc Behav Sci 2010; 5: 440-4.

[ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-08-16 ]

34. Palacios S, Castano R, Grazziotin A. Epidemiology of female sexual dysfunction. Maturitas 2009; 63: 119-23.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

