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مربي گروه پرستاري ،دانشکده پرستاري و پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران.
مربي گروه مامايي ،دانشکده پرستاري و مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،سمنان ،ايران.
استاديار گروه روانپزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران.
دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي ،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز،
شيراز ،ايران.
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خالصه
مقدمه :شيوع اختالالت جنسي در زنان و مردان نسبتاً باال مي باشد .بارداري ،يکي از داليل پيدايش اختالالت جنسي
است که با ايجاد تغييرات گوناگون جسمي و رواني ،مي تواند باعث ايجاد اينگونه اختالالت در زنان و مردان شود .لذا
مطالعه حاضر با هدف مقايسه اختالالت جنسي مردان در زمان بارداري با قبل از بارداري همسرانشان انجام شد.
روشکار :مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي و گذشتهنگر است که در آن 133 ،مردي که
همسران آنها سابقه زايمان اخير داشتند ،مورد بررسي قرار گرفتند .جهت نمونهگيري از روش چند مرحلهاي استفاده شد.
گردآوري دادهها با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته که اختالالت جنسي قبل و حين بارداري زنان را در مردان
ميسنجيد ،انجام شد .داده ها پس از گردآوري با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليلي و با استفاده از نرم افزار
آماري ( SPSSنسخه  )16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ميزان  pکمتر از  3/31معني دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :تعداد قابل توجهي از مردان ،قبل از بارداري و در زمان بارداري همسرانشان حداقل يکي از اختالالت جنسي را
تجربه کرده بودند .اين اختالالت به ترتيب شامل انزال زودرس ،ارضاء جنسي در خواب ،خود ارضائي جنسي ،نعوظ
ناکامل ،عدم توانايي در حفظ نعوظ در زمان فعاليت جنسي ،عدم تمايل به برقراري ارتباط جنسي و نرسيدن به اوج لذت
جنسي بود .همچنين بر اساس نتايج آزمون آماري ويلکاکسون ،بين عدم تمايل به برقراري ارتباط جنسي ،نرسيدن به
اوج لذت جنسي و انزال زودرس مردان قبل و حين بارداري همسرانشان ارتباط معنيداري وجود داشت (.)p>3/31
نتيجهگيري :شدت برخي اختالالت جنسي مردان در زمان بارداري همسرانشان افزايش مييابد .بنابراين پيشنهاد مي-
شود آموزش در ارتباط با مسائل جنسي براي زوجين در تمام مراحل پس از ازدواج و به خصوص براي مردان در دوران
بارداري همسرانشان ،جدي تلقي شود.
کلمات کليدي :اختالالت جنسي ،بارداري ،مرد
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شرايط قبل از بارداري ،به علت پيدايش فرد سوم،
پيچيدهتر شده و تجزيه و تحليل آن مشکلتر ميشود.
در ايران چندين مطالعه در ارتباط با اختالالت جنسي در
زنان باردار انجام شده است ( ،)16 ،3اما مطالعهاي در
ارتباط با وضعيت اختالالت جنسي در مرداني که
همسران آنها باردار هستند ،انجام نشده ،لذا با توجه به
اهميت مسأله و ناکافي بودن مطالعات داخلي در اين
زمينه ،مطالعه حاضر با هدف مقايسه اختالالت جنسي
مردان قبل و حين بارداري همسرانشان انجام شد.

مقدمه
 عباسعلي ابراهيميان و همكاران

اختالل جنسي ،هر گونه اختاللي است که منجر به
ناهماهنگي و در نتيجه عدم رضايت از رابطه جنسي شود
و نارضايتي در رفتار جنسي را به همراه داشته باشد (.)1
اختالالت جنسي بر اساس عوامل به وجود آورنده آن ،به
چهار دسته عضوي ،رواني ،مخلوط و ناشناخته تقسيم
ميشوند ( .)2بارداري ميتواند در پاسخ هاي جنسي
مردان در اين دوران تأثير گذاشته و باعث پيدايش يا
تشديد اختالالت جنسي در مردان شود .مطالعات نشان
داده اند که در طول بارداري و حتي ماه ها پس از
زايمان ،تمايل به برقراري روابط جنسي کاهش يافته و
ميزان اختالالت جنسي نسبت به قبل از بارداري افزايش
مييابد ( )4 ،3که اين موضوع ميتواند باعث پيدايش
نابسامانيهاي قابل توجهي در روابط زوجين شود (.)6 ،1
ساير مطالعات نشان داده اند که برخي مردان از روابط
جنسي با فرد ديگري براي ارضاء نيازهاي جنسي خود در
دوران بارداري همسرانشان استفاده کرده و برخي ديگر
نيز دچار انحراف جنسي به صورت سکس دهاني،
استمناء ،مقاربت آنال و غيره شدهاند ( .)8 ،7شيوع
اختالالت جنسي در جهان و ايران باال بوده و مطالعات
مختلف نشان دهنده شيوه  23تا  43درصدي آن در
ايران و شيوع  21تا  61آن در اروپا و آمريکا ميباشد (،6
 .)13 ،3از جمله مواردي که ميتوانند در رضايت جنسي
مردان و زنان تأثيرگذار باشند ،عوامل بيوفيزيکي،
مشکالت و بيماريهاي جسمي ،تروما به ستون فقرات و
اختالل استرس پس از تروما ميباشد (.)11-11
امروزه جامعهشناسان و روانشناسان ،حفظ و سالمت
جامعه را در گرو سالمت خانواده و تعاملهاي سازنده در
آن ميدانند و از طرفي کتمان مشکالت و عدم شناسايي
آنها به بهانه عدم وجود مشکل ،کمکي به حل آنها نمي-
کند و مشکالت الينحل ميتواند پس از مدتي به صورت
بحران خود را نشان دهد .يکي از مشکالتي که به دليل
ذات آن ،اهميت ويژهاي پيدا ميکند ،اختالالت جنسي
ميباشد زيرا هم فرهنگ جامعه و هم خود اشخاص،
تمايل فراواني براي نپرداختن به آن و کتمان آن دارند.
در اين ميان ،اختالالت جنسي مردان در حين بارداري
همسرانشان و پس از آن حادتر به نظر ميرسد ،زيرا

روش کار
مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي -تحليلي از نوع
مقطعي و گذشتهنگر مي باشد .در اين مطالعه ،تعيين
حجم نمونه مبتني بر هدف بود و نمونهگيري به روش
چند مرحلهاي انجام شد .به اين منظور در سال 1381
هر کدام از محلههاي شهر سمنان به عنوان يک خوشه
در نظر گرفته شدند .از بين محلههايي که موقعيتهاي
جغرافيايي يکسان داشتند ،يک محله به قيد قرعه
انتخاب شد .سپس کوچههاي اين محلهها به عنوان
خوشههاي کوچکتر در نظر گرفته شدند و از بين کوچه-
هاي يک محله ،يک کوچه به طور تصادفي انتخاب و
پرسشنامههاي تهيه شده در اختيار مرداني که زنان آنها
باردار بوده يا سابقه زايمان اخير (حداکثر يک ماه پس از
زايمان) داشتند ،قرار داده شد .بخش اول پرسشنامه
شامل اطالعات فردي نظير سن ،سطح تحصيالت ،تعداد
بارداري يا بارداري هاي همسران و بخش دوم شامل
سؤاالتي جهت بررسي اختالالت جنسي شايع مردان بود.
جهت تعيين روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوي،
قبل از گردآوري دادهها استفاده شد .بدين منظور ،جهت
تهيه هر يک از پرسشها ،به کتب و نشريات علمي
مراجعه شد .پس از تنظيم ابزار و حذف موارد اضافه و
جايگزيني عبارات الزم ،پرسشنامه در اختيار اساتيد و
صاحبنظران قرار گرفت تا مناسبت آن را با اهداف
مطالعه ارزيابي کنند .پس از برطرف کردن موارد اشکال،
ابزار جهت اجراي آزمون مورد استفاده قرار گرفت .جهت
تعيين پايايي پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده
شد .به اين صورت که پرسشنامه به فاصله يک ماه 2 ،بار
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ميانگين سن مردان شرکت کننده در مطالعه ± 8/41
 36/22سال بود .کم سنترين فرد شرکت کننده 22
سال و مسنترين آنها  18ساله بود .زنان  48نفر از مردان
شرکت کننده يک بار 24 ،نفر از زنان  2بار 23 ،نفر 3
بار و  8نفر از زنان 4 ،بار سابقه باردار شدن داشتند.
همچنين  2نفر از مردان بي سواد 16 ،نفر سواد ابتدايي،
 22نفر ديپلمه 12 ،نفر فوق ديپلم 22 ،نفر ليسانس و 4
نفر فوق ليسانس بودند .نتايج نشان داد که  86نفر از
افراد مورد مطالعه قبل از بارداري همسرانشان و  82نفر
از آنها در زمان بارداري همسرانشان حداقل يک اختالل
جنسي را تجربه کرده بودند.
شايع ترين اختالل جنسي در مردان قبل از بارداري
همسرانشان ،انزال زودرس ( )%46بود .پس از آن ،ارضاء
جنسي در خواب ( ،)%42خود ارضائي جنسي (،)%33
نعوظ ناکامل ( ،)%26عدم توانايي در حفظ نعوظ در زمان
فعاليت جنسي ( ،)%16عدم تمايل به برقراري ارتباط
جنسي ( )%14و نرسيدن به اوج لذت جنسي ( )%12به
ترتيب در اولويت هاي بعدي اختالالت قرار گرفتند.
همچنين ،شايع ترين اختالل جنسي مردان در زمان
بارداري همسرانشان انزال زودرس ( )%76بود .پس از آن
ارضاء جنسي در خواب ( ،)%12خودارضائي جنسي
( ،)%36نرسيدن به اوج لذت جنسي ( ،)%36عدم توانايي
در حفظ نعوظ در زمان فعاليت جنسي ( ،)%28نعوظ
ناکامل ( )%26و عدم تمايل به برقراري ارتباط جنسي
( )%16به ترتيب در اولويتهاي بعدي اختالالت قرار
گرفتند .بر اساس آزمون آماري ويلکاکسون ،بين عدم

استفاده از روشهاي آمار توصيفي (فراواني ،درصد،
ميانگين) و آمار تحليلي (آزمون ويلکاکسون) و با استفاده

تمايل به برقراري ارتباط جنسي ،نرسيدن به اوج لذت
جنسي و انزال زودرس مردان در قبل و حين بارداري
همسرانشان ارتباط آماري معنيداري وجود داشت
( .)p>3/31اما بين خود ارضايي ،ارضاء جنسي در خواب،

از نرم افزار آماري ( SPSSنسخه  )16مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .ميزان  pکمتر از  3/31معني دار در
نظر گرفته شد.

نعوظ الزم دستگاه تناسلي و حفظ نعوظ طي فعاليت
جنسي مردان در قبل و حين بارداري همسرانشان تفاوت
آماري معنيداري وجود نداشت (( )p<3/31جدول .)1
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در اختيار  13نفر از افراد جامعه پژوهش قرار داده شد و
سپس ارتباط بين نتايج حاصل از دو آزمون با استفاده از
ضريب همبستگي مورد ارزيابي قرار گرفت .ضريب
همبستگي به دست آمده در اين روش  3/88بود.
جهت گردآوري دادهها و تکميل پرسشنامههاي تهيه
شده ،پرسشنامهها به طور تصادفي در اختيار افراد قرار
گرفت .جهت رعايت مسائل اخالقي و حفظ شأن و
منزلت افراد ،پرسشنامهها به همراه يک برگ توضيحات
مربوط به چگونگي تکميل آنها در پاکتهاي مخصوص
پستي قرار گرفت و در اختيار افراد قرار داده شد و از آنان
درخواست شد که پس از مطالعه پرسشنامهها ،آن را
تکميل و به آدرس پستي که روي پاکت ها از قبل نوشته
شده و نيازي به الصاق تمبر نداشت ،ارسال کنند.
همچنين يک شماره تلفن جهت رفع سؤاالت احتمالي
افراد ،در اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد
در صورتي که سواد ندارند يا مطالب پرسشنامه را نمي-
فهمند ،از پژوهشگر يا فرد باسوادي که مورد اعتماد آنان
است ،کمک بگيرند .معيارهاي ورود به مطالعه شامل:
وجود سابقه زايمان اخير (کمتر از يک ماه) در همسر فرد
شرکت کننده ،تک همسري و عدم سابقه بيماريهاي
رواني و زمينهاي در زوجين و معيارهاي خروج از مطالعه
شامل :عدم تمايل افراد به ادامه همکاري با پژوهشگران و
تکميل ناقص پرسشنامه بود .با اين روش233 ،
پرسشنامه بين افراد مورد مطالعه تقسيم شد .از اين
تعداد 124 ،پرسشنامه عودت داده شد که  24پرسشنامه
به دليل ناقص بودن ،حذف شد و  133پرسشنامه مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .دادهها پس از گردآوري با

يافتهها
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شدت اختالل
نوع اختالل

اغلب
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به ندرت
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قبل
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حين

قبل
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سطح معني
داري

تمايل به برقراري
ارتباط جنسي

73

36

16

48

13

16

4

3

3

3

3

3

*>3/31

رسيدن به اوج
لذت جنسي

42

23

46

44

12

33

3

6

3

3

3

3

*>3/31

خود ارضايي

2

4

6

2

22

33

44

32

26

32

3

3

<3/31

ارضاء جنسي در
خواب

14

3

3

12

28

43

32

28

26

23

3

3

<3/31

انزال زودرس

33

3

24

24

16

28

13

33

23

18

3

3

*>3/31

نعوظ الزم دستگاه
تناسلي

33

32

42

43

23

18

6

8

3

3

2

2

<3/31

حفظ نعوظ طي
فعاليت جنسي

26

22

16

48

13

28

6

3

3

3

2

2

>3/31

* بر اساس آزمون آماري ويلکاکسون ،بين عدم تمايل به برقراري ارتباط جنسي ،نرسيدن به اوج لذت جنسي و انزال زودرس مردان در
قبل و حين بارداري همسرانشان ارتباط معناداري وجود داشت.

زوجين ،ترس ناخودآگاه در مورد عمل جنسي و حل
نشدن تعارضات خودشيفتگي کودکي (که شخص را در
ايجاد رابطه جنسي ،ارضاء شريک جنسي و تشريک
مساعي در رابطه با عشقورزي ناتوان ميسازد) ميباشد
( .)21اما به عقيده پژوهشگر ،از جمله داليل مهم
پيدايش بيش از حد اينگونه اختالالت در دوران قبل از
بارداري همسران در جامعه مورد مطالعه ،آموزش ناکافي
زوجين درباره حل و فصل خردمندانه مسائل و مشکالتي
است که ممکن است در ابتداي زندگي هر زوجي به
وجود آيد.
بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،شدت برخي اختالالت
جنسي مردان در زمان بارداري همسرانشان افزايش
يافت .حيدري به نقل از مسترز و جانسون مينويسد:
برخي شوهران زنان باردار عالقه جنسي خود را به
همسرانشان از دست ميدهند و خودداري مردان از
آميزش جنسي در اواخر سه ماهه دوم يا اوايل سه ماهه
سوم بارداري زنان شروع ميشود .علت اين امر وضوح
بيشتر بارداري و تغيير ظاهر فيزيکي زنان در اين دوران،
راحتي شخصي زنان و ترس از آسيب رسيدن به جنين
ميباشد ( .)22علت ديگر اين موضوع ،شيوع باالي
اختالالت جنسي در زنان باردار است که ميتواند به طور
چشمگيري بر بروز اختالالت جنسي در همسر آنها مؤثر

بحث
بر اساس نتايج اين مطالعه ،شيوع اختالالت جنسي در
مردان حتي قبل از بارداري همسرانشان باال بود .منابع
ديگر نيز اين مطلب را تأييد ميکنند .از جمله مطالعه
کاترين و همکاران ( )2333نشان داد که  %34/8از
مردان در طي اولين ماه برقراري ارتباط جنسي دچار
يکي از اختالالت جنسي شدند ( .)17همچنين شيوع
اختالالت جنسي در مردان اروپا و آمريکا نيز بين  13تا
 %12گزارش شده است ( .)18برخي مطالعات نشان داده
اند که مردان در مقايسه با زنان از وضعيت سالمت
جسمي پايينتري برخوردار هستند ( ،)23 ،13و شايد
باال بودن شيوع اختالالت جنسي در مردان ناشي از توجه
ناکافي و فراگير مردان نسبت به امر سالمت خود در تمام
زمينهها باشد که اين امر ميتواند به طور مستقيم و غير
مستقيم بر سالمت جنسي آنان تأثير بگذارد .موضوع
قابل توجه ديگر ،باالتر بودن ميزان شيوع اين اختالالت
در واحدهاي پژوهش نسبت به مطالعات ديگر و ميزان
طبيعي جهاني است .مطالعات نشان داده اند که قسمت
عمده اختالالت جنسي در مردان قبل از بارداري
همسرانشان (اوايل زندگي زناشويي) مربوط به اضطراب،
سابقه تماس جنسي با زنان بيبندوبار ،دغدغههاي مربوط
به ارضاء شريک جنسي ،شرايط فرهنگي متفاوت بين
00

باشد .مطالعات گوناگون نيز شيوع اختالالت جنسي در
زنان باردار را باال گزارش کردهاند ( .)3 ،6بنابراين
رسيدگي به وضعيت سالمت جنسي در زنان باردار مي-
تواند به نحو مؤثري باعث کاهش اختالالت جنسي در
همسران آنها شود.
همچنين بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،شايعترين
اختالل جنسي مردان قبل از بارداري و در زمان بارداري
همسرانشان ،انزال زودرس بود .يکه فالح نيز نشان داد
که شايعترين اختالل جنسي در مردان؛ انزال زودرس
ميباشد ( .)23در کشور آمريکا نيز عمدهترين مشکل
جنسي در مردان ،انزال زودرس گزارش شد ( .)24کاپالن
و همکار ( )2333نيز شيوع اختالل انزال زودرس را 31
تا  43درصد گزارش کردند ( .)21بنابراين شيوع باالي
انزال زودرس در واحدهاي پژوهش ناشي از شيوع باالي
اين اختالل در مردان جوامع مختلف ميباشد .اما نتايج
مطالعه بيانگر تفاوت آماري معنيدار بين شيوع انزال
زودرس در مردان قبل و حين بارداري همسران آنها بود.
به نظر ميرسد علت افزايش شيوع انزال زودرس در
واحدهاي پژوهش ،تعجيل در انزال به دليل عدم عالقه
شريک جنسي ،شتاب و از همه مهمتر اضطراب ( )1به
دليل ترس از آسيب رسيدن به جنين باشد .همچنين
ممکن است کاهش تعداد مقاربت در زمان بارداري زن
باعث شود تا در دفعات محدود مقاربت ،مرد قادر به
کنترل و به تأخير انداختن زمان انزال خود نباشد.
در مطالعه حاضر نعوظ ناکامل ،عدم توانايي در حفظ
نعوظ در زمان فعاليت جنسي و ارضاء جنسي در خواب،
مشکالت ديگري بودند که در واحدهاي پژوهش هم قبل
و هم در زمان بارداري همسران آنها از شيوع نسبتاً بااليي
برخوردار بود .آزمون آماري نيز تفاوت معنيداري را بين
شيوع اين اختالالت در قبل و زمان بارداري همسران
واحدهاي پژوهش نشان نداد .اين نتايج نشان ميدهد که
عليرغم اينکه ميل جنسي زنان در زمان بارداري کاهش
مييابد ( ،)3بارداري و مسائل مربوط به آن نميتوانند به
عنوان عوامل تشديد کننده و يا کاهنده براي ارضاء
جنسي مردان در خواب ،عدم توانايي در حفظ نعوظ در
زمان فعاليت جنسي و نعوظ ناکامل مطرح باشند.
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خود ارضائي جنسي نيز از ديگر اختالالت واحدهاي
پژوهش بود که عليرغم شيوع آن در دو مرحله نمونه-
گيري ،تفاوت معنيداري در قبل و بعد از بارداري
همسران مشارکتکنندگان نداشت .تقريباً تمام مردان و
سه چهارم زنان در طول زندگي خود اقدام به خود
ارضائي ميکنند ( .)21خودارضايي يک انحراف جنسي
است که علل متعددي دارد ( ،)1اما دليل عدم تفاوت
آماري اين اختالل در قبل و بعد از بارداري همسران
مشارکتکنندگان را ميتوان در ناتواني مرد در کنترل
نيروهاي شهواني خود ،داشتن سابقه انجام اين عمل در
گذشته و به ويژه در دوران تجرد ،عدم دسترسي و يا
ناتواني در يافتن شريک جنسي جايگزين مناسب و از
همه مهمتر ناآگاهي از انجام رفتار درست در اين شرايط
به علت آموزش ناکافي در اين زمينه دانست که باعث
شده فرد حتي پس از ازدواج و بارداري همسرش نيز به
انجام آن مبادرت ورزد.
نرسيدن به اوج لذت جنسي نيز از ديگر اختالالتي بود
که بين زمان قبل از بارداري همسران واحدهاي پژوهش
و در زمان بارداري آنها تفاوت معنيداري داشت .ساير
مطالعات نيز نشان دهنده شيوع اين اختالل در جوامع
داخل و خارج ميباشد ( .)26 ،6بيماريهاي شرياني،
هورموني ،سيستميک ،روحي  -رواني و اشکال در روابط
خانوادگي از مهمترين داليل بروز اين اختالالت در مردان
ميباشند ( .)1اما به نظر ميرسد مهمترين علت افزايش
شيوع اين اختالالت در واحدهاي پژوهش مربوط به
مشکالت به وجود آمده در روابط زوجين به علت بارداري
باشد.
در مطالعه حاضر يکي ديگر از اختالالتي که در واحدهاي
پژوهش وجود داشت ولي از شيوع کمتري نسبت به ساير
مطالعات برخوردار بود ( ،)16 ،6عدم تمايل به برقراري
ارتباط جنسي بود .برخي منابع نيز بيان کردهاند که در
طول بارداري ،ميل جنسي و فعاليت جنسي زنان باردار و
همسران آنها غير قابل پيش بيني بوده و ممکن است
افزايش يا کاهش يافته و يا بدون تغيير بماند ( )27که
اين موضوع از نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر
حمايت ميکند .همچنين نتايج نشان دهنده تفاوت
آماري معنيدار بين ميل جنسي مردان در زمان قبل از

شدت برخي از اختالالت جنسي مردان در طول بارداري
- مجموعه اين اختالالت مي.همسران آنها افزايش مييابد
توانند لذتبخش بودن روابط جنسي زوجين را تحت
الشعاع قرار داده و لطمههاي زيادي به روابط آنها وارد
 آموزش ارتباط جنسي، بنابراين پيشنهاد ميشود.نمايد
 جدي تلقي،براي مرداني که همسران آنها باردار هستند
.شود

تشكر و قدرداني
بدينوسيله از همکاري معاونت محترم پژوهشي و اعضاء
محترم شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
که حمايت مالي طرح را بر عهده داشتند و ما را در انجام
. تشکر و قدرداني مي شود،اين مطالعه ياري کردند
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 علت پيدايش.بارداري با زمان بارداري همسران آنها بود
 جوان و ميانسال بودن،اين نتيجه در مطالعه حاضر
 از واحدهاي%48  به طوري که.نمونههاي پژوهش بود
.پژوهش اولين بارداري همسرانشان را تجربه کرده بودند
بنابراين ميل جنسي فراوان در اين افراد و در ابتداي
،زندگي مشترک باعث شده است تا در مطالعه حاضر
.شيوع اين اختالل کمتر از ساير اختالالت باشد
 ممکن است،با توجه به گذشتهنگر بودن مطالعه
مشارکتکنندگان در به ياد آوردن رفتارهاي جنسي خود
در زمان قبل از بارداري همسرانشان با مشکل مواجه
شده باشند و مطالعه از اين نظر با محدوديت مواجه
 بنابراين پيشنهاد ميشود در مطالعات بعدي.است
محققين از مطالعات آيندهنگر براي بررسي اختالالت
.جنسي زوجين استفاده نمايند
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