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Abstract 
Introduction: In a healthy life, the role of sexual and psychological 

activity is significant. On the other hand, the cause of many marital fail-

ures and incompatibilities is due or related to sexual matters and issues. 

Therefore the purpose of this study was to study the quality of sexual 

relations between divorce-seeking couples.

Methods: The statistical population of the study included all couples 

in Amol city who filed for the divorce between October to December 

2019. The data was saturated with twenty couples. The method of data 

collection in this study was a semi-structured interview and answering 

questions that were validated by the three-sided method. The method of 

analyzing the research findings was done by examining the overt and 

covert content of the data obtained from the statements and answering 

questions in a coded manner.

Results: The findings were analyzed using the coding method. Results 

showed eleven subcodes for women and men. A total of five original 

codes were obtained; including sexual stages, sexual problems, sexual 

orientation, sexual role, and sexual aberrations. Also, the results showed 

that most men and women had strong sexual desire.

Conclusions: As a result, couples seeking divorce were of lower quality 

in their sexual relationships, and women had more problems than men.
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واژگان کلیدی

زوجین متقاضی طالق

کیفیت روابط جنسی
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نوع مطالعه: پژوهشی
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چکیده

مقدمه: در زندگی سالم، نقش فعالیت و عملکرد روانی جنسی قابل توجه است. از طرف 
دیگر علت بسیاری از شکست های زندگی زناشویی و ناسازگاری ها بر اثر توجه نداشتن به 
امور و مساله های جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف 

مطالعه کیفیت روابط جنسی زوجین متقاضی طالق انجام شد.
در  آمل  شهرستان  در  طالق  متقاضی  زوجین  کلیه  شامل  پژوهش  جامعه آماری  روش: 
مهرتا آذر سال 1398 بود که درنهایت داده ها با بیست زوج به اشباع رسید. روش جمع آوری 
سه  روش  با  آن ها  اعتبار  که  بود  پاسخ  باز  سواالت  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  اطالعات 
محتوای  بررسی  به صورت  پژوهش  یافته های  تحلیل  تجزیه  و  روش  تایید گردید.  سوسازی 
شیوه کدگذاری  به  بازپاسخ  و سواالت  از گفته ها  آمده  به دست  داده های  پنهان  و  آشکار 

انجام گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد که برای زنان و مردان یازده کد فرعی در پنج کد اصلی مراحل 
جنسی، مشکالت جنسی، گرایش جنسی، نقش جنسی، انحرافات جنسی به دست آمد و 

همچنین نتایج نشان داد که بیشتر زنان و مردان میل جنسی باالیی داشته اند.
بحثونتیجهگیری: زوجین متقاضی طالق دارای کیفیت پایین در روابط جنسی خود 

بودند و زنان نسبت به مردان مشکالت بیشتری داشتند.

فل  یضلق م نلجوز یلرج علاور تلفیک هعلاطم
fahimrajaei9@gmail.com .فییجه رجایی: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

gorji@iaukhsh.ac.ir .یوجر گرجی*: استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

نحوه اجتناد به مقاله:
فهیمه رجایی و یوسف گرجی. مطالعه کیفیت روابط جنسی زوجین متقاضی طالق. فصلنامه مددکاری 

اجتماعی، 1401؛ 11 )1(: 29-38
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 3139

یایمر رماهی و همکاران

مقدمه

مســاله های جنســی در بیشتر جوامع یک تابو اســت و صحبت درباره آن معموال با احساس های منفی مثل شرم، خجالت، 
ترس و گناه همراه اســت. این در حالی اســت که رفتار و روابط جنســی، مثل خوردن و آشامیدن جزیی از نیازهای زندگی 
همه انسان ها و به عبارتی الزمه یک زندگی مشترک سالم و بقا نسل است. افراد به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا 
احساس بی کفایتی و گناه، وجود مشکالتی در زمینه مساله های جنسی مثل کمبود تمایالت جنسی، ناتوانی جنسی و غیره را به 
بیان نمی کنند. زنان نیز به علت حجب و حیا نشانه های این مشکالت رابروز نمی دهند بدین لحاظ مشکالت جنسی با نشانه ها 
و عوارض دیگری مثل ناراحتی های جســمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند. نارضایتی از مناسبات 
جنسی، عالوه بر تاثیرات روانی مانند افسردگی، نداشتن تعادل روانی و شخصیتی، پیامدهایی چون پرخاشگری و خشونت، 
 روابط جنســی خارج از چارچوب خانواده، بر دیگر افراد خانواده، اطرافیان و ســالمت جامعــه نیز تاثیرگذار خواهد بود.]1[

 برخی کارشناسان مساله های و مشکالت جنسی را ریشه اصلی حدود پنجاه درصد از طالق های کشور می دانند.]2[ ممکن 
اســت بسیاری از زوجین مشــکالت ظاهری و ســطحی مانند تنفر از یکدیگر، مشــکالت رفاهی و اقتصادی یا جروبحث 
خانوادگی را علت طالق معرفی کنند؛ اما بررســی های عمیقتر، اختالل در روابط زناشــویی را نشان می دهد،]3[ زیرا مساله 
مهمی که در این میان وجود دارد تابویی است که مساله های جنسی از دیرباز در جامعه ما که فرهنگی سنتی و مذهبی داشته 
گاهی از چگونگی برآوردن این نیاز نســبت به همسر می گردد. با توجه به این که رابطه جنسی ازلحاظ اهمیت  که منجر به ناآ
در ردیف مهمترین مســاله های زندگی زناشویی محسوب شده و به عنوان فشارسنج هیجانی در روابط عمل می کند، می تواند 
منعکس کننده رضایت زوج از جنبه های دیگر رابطه باشــد، لذا مقیاس خوبی از ســالمتی و تندرســتی کلی روابط زوجین 
است و با این که تحقیقات زیادی درباره رضایت جنسی انجام شده،]4و5[ اما عمده آن ها به روش کمی بوده و تاکید آن ها 
بر متغیرهایی چون عوامل روانی و اجتماعی غالبا نادیده و یا در بهترین وجه به صورت حاشــیه ای انگاشــته شــده است. این 
تحقیقات با استفاده از نظریه  از پیش تعریف شده انجام شده است و تجربه زیسته افراد در این  باره نادیده گرفته شده است، 
نقش و کیفیت روابط زوجین متقاضی طالق مخصوصا در شهرســتان آمل که نرخ طالق باالتر از میانگین اســتانی اســت، 
انجام این مطالعه راضروری می سازد. تجربه کاری در دادگستری شهرستان آمل نیز بر ضرورت بررسی کیفیت رابطه جنسی 
که یکی از عوامل اساســی در استحکام خانواده اســت افزود. بدین لحاظ در این مطالعه، تجربه زوج های در حال طالق از 
کیفیت رابطه جنسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفت و به این سوال پژوهشی "وضعیت کیفیت 

روابط جنسی زوجین متقاضی طالق چگونه است؟" پاسخ داد.
روش

 جامعه آماری در این مطالعه کیفی شــامل کلیه زوجین متقاضی طالق شهرســتان آمل می باشد که از مهرماه تا آذرماه سال 
1398 به دادگســتری شهرســتان آمل مراجعه کرده بودند. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه آماری 
انتخاب شدند. ابتدا دو مصاحبه به صورت آزمایشی انجام شد و محتوای مصاحبه ها در اختیار استاد راهنما قرار گرفت. بعد 
از انجام ســی و دو مصاحبه، پیاده ســازی و کدگذاری دستی آن ها، به دلیل شفافیت نبودن برخی ازمصاحبه ها به دلیل شرم و 
حیا در مورد بیان مســاله های جنســی ، سواالتی نیز از طریق مصاحبه های نیمه ســاختاریافته بر اساس تجربه کاری محقق در 
چند ســال گذشته در دادگســتری و همچنین مطالب کارگاه های متخصصان سکس تراپ، به صورت بازپاسخ تهیه و روایی 
آن توسط استاد راهنما و سه نفر از متخصصان روانپزشک و سکس تراپیست به روش سه سویه سازی تایید گردید. بیست و 
پنج زوجیی که قبالنیز مصاحبه شــده بودند، ســواالت بازپاسخ را تکمیل کردند. بازه زمانی این پژوهش از مهرماه تا آذرماه 
ســال 1398 بود و بخش بیشــتر پژوهش در دادگستری آمل و بخشی در دفتر مشاوره مرتبط به دادگستری انجام شد. پس از 

جمع آوری پرسشنامه ها، از آن ها برای تحلیل مصاحبه ها و نتیجه گیری بهتر استفاده گردید.
یافته ها

یافته های جمعیت شناختی نشان داد که بیشتر مردان سی وشش تا چهل و زنان سی و یک تا سی و پنج ساله بودند. مدت 
ازدواجشــان بیشتر بین یک تا ده سال بود. تحصیالت اکثر شــرکت کنندگان لیسانس و شاغل بودند. در جدول شماره یک 
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یصلنامر مددکاری امتماعی32

ملا یر کیمین رواری من ی اومیت متکاهی اطم

مفاهیم استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته زوجین متقاضی 
طالق درج شده است. جدول شماره یک نشان می دهد، از نود و شش 
عبارت استخراج شده از مصاحبه ها، یازده کد فرعی برای زنان و مردان 
در پنج کد اصلی مراحل جنســی، مشــکالت جنسی، گرایش جنسی، 

نقش جنسی، انحرافات جنسی به دست آمد.
 نتایج جدول شــماره دو نشــان داد تمایل جنســی به رابطه در بیشــتر 
زنان معمولی و زیاد بود. اکثر مردان از نوجوانی میل جنســی باال داشته 
اند. شــصت درصد همسران زنان و ســی و پنج درصد همسران مردان 
ایشان را از لحاظ جنســی  برانگیخته نمی کردند و بعد از پایان رابطه دور 
می شــوند. هفتاد و پنج درصد زنان بعد از رابطه دچار احساســات غم، 
خشــم، ســرگردانی می شــوند. پنچاه و پنج درصد زنان بعد از رابطه به 
همســر خود نزدیک می شوند و پنجته و پنج درصد بعد از رابطه جنسی 
احســاس خاصی نداشــته اند. چهل و پنج درصد زنان احساسات منفی 
را تجربه کرده اند. بیشــتر زنان گاهی اوقات به ارگاسم می رسند و هفتاد 
درصد زنان در رابطه جنسی با همسرشان ارضا روانی را تجربه نمی کنند. 
همچنین نتایج به دســت آمده نشــان داد،هفتاد و پنــج درصد مردان به 
ارگاسم رسیده اند. هشــتاد درصد مردان در رابطه جنسی به ارضا روانی 
دســت نیافته اند. نتایج نشــان  داد، عملکرد جنسی زنان نسبت به مردان 
پایینتر اســت. نتایج جدول شماره سه نشــان  داد، زنان بیشتر از مردان از 
رابطه جنســی خود رضایت ندارند. شــصت درصد زنان و چهل و پنج 
درصد مردان بعد از رابطه جنســی درد جسمی داشته اند که نسبت زنان 
بیشتر است. نتایج جدول شماره چهار نشان  داد، سی و پنج درصد مردان 

فعال میل جنسی ندارند و سی درصد گرایش 
به زنان سن پایینتر از خود داشتند. بیشتر زنان 
گرایش به رابطه جنســی با مرد هم سن و سال 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 3339

یایمر رماهی و همکاران

خود یا مرد ســن باال داشتند. با توجه به نتایج 
به دست آمده هفتاد درصد زنان در حین رابطه 
جنســی نســبت به خود احســاس منفی و بد 
داشتند. هفتاد و پنج درصد مردان نیزاحساس 
خوبی نســبت به خود نداشتند. بیست درصد 
مردان احساس خوبی در حین رابطه جنسی با 
همسر خود داشته اند. نتایج نشان داد که پنجاه 
درصد زنان دوســت داشتند فیلم ها و تصاویر 
پورنو را تماشــا کننــد. هفتــاد و پنج درصد 
مردان فیلم هــای پورنو و تصاویــر برانگیخته 
کننده و جنسی را نگاه می کردند. نتایج نشان 
داد، شــصت و پنج درصد مــردان برای ارضا 
شدن و لذت بردن به یکی از گزینه های الف 
تا ذال به رابطه با کــودک، حیوانات، با اندام 
لخــت زنــان و... تمایل داشــتند گزینه هایی 
انتخــاب شــده به ترتیب اولویــت، تحریک 
و ارضــا با نــگاه کردن به انــدام لخت زنان، 
تحریک و ارضا با لباس زیر زنان، لمس بدن 
دیگران بدون رضایت آنان در فضای عمومی 
و تحریــک و ارضا فقط با نگاه کردن به یک 
رابطه جنســی و نداشتن هیچ میلی به برقراری 
رابطه بوده اســت. جدول شماره هفت نشان 

 داد بیشــتر زنان و مــردان در ایفای 
نقش جنسی مشکل داشتند. بیشتر 
زنان و مردان در عملکرد جنســی 
مشــکل داشــتند. انحراف جنسی 
بود. پورنو  فیلم های  بیشــتر  مردان 

گرایــش جنســی زنــان و مــردان 
کمترین فراوانی داشت.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی کیفیت روابط جنســی زوجین متقاضی طالق در شهرســتان آمل انجام شــد. در این 
مطالعه کیفی پنج کد اصلی به دست آمد:مراحل جنسی، مشکالت جنسی، گرایش جنسی، نقش جنسی، انحرافات جنسی. 
1-مراحلجنســی:نتایج نشــان داد که میل جنسی اکثر زنان و مردان باالســت، میزان برانگیختگی آنان کم می باشد، 
میزان فرونشــینی جنسیشان در حد متوسط و میزان ارگاسم زنان نســبت به مردان کمتر است و در هر دو زوج ارگاسم روانی 
بســیار اندک اســت. یافته به دســت آمده با نتایج پژوهش های صفری نژاد2006، رمضانی تهرانی و همکاران1391، پونهولزر 
و همکاران2005 همســو و هماهنگ می باشد.]6تا8[ به نظر می رسد که عوامل فرهنگی، اقتصادی اجتماعی و خصوصیات 
نژادی می تواند تا حدودی اختالف مشــاهده شده در شیوع این مشــکالت را تفسیر کند. شیوع اختالل در عملکرد جنسی 
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  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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  یاصل کدهایو  یفرع کدهای ،شده استخراج عبارات  یسازخالصه  (1)جدول
 ها داده  لی حاصل از تحل

 یکداصل  [ مفهوم()  یکدفرع] /// عبارات استخراج شده
   (مقوله)

نباید درخواستی   کنمیمگیره حس چون همسرم همیشه از من ایراد می -
  زن()کنهی گم چون تحقیرم مهام را نمیخواسته - زن()باشمازش داشته 

 [ ]میل // / )مرد(همسرم طراوت و شادابی داخل سکس نداره

مراحل  
 جنسی 

- زن()ندارهخام معاشقه ن طوری که من می او  رسه وبه خودش نمی  اصال-
  یبه جا شتریب - )مرد(شهنمی  امی ختگ ی برانگچون تنوعش کم شده باعث 

  زن()دهی نمحس  به همو  نهی بی م لمیسکس و نوازش و آغوش انگار داره ف
 نگیختگی[ ]برا///

تا به حال ارگاسم را  اصال- مرد()شدماست درگیر زودانزالی  چند سال-
چون زنم زنی نیست که به هم آرامش - زن()هیچ دونم تجربه نکردم و نمی 

چون همسرم اندام زنانه ندارد از لحاظ - مرد()ندارمبده ارگاسم و آرامش 
 [ ]ارگاسم/// مرد()شومی نم جسمی هم سبک 

بعد از رابطه  - زن()زارهی نمخوابه و به من محل همسرم بعد از ارتباط می -
 ونشینی[ ر ]ف/// زن()داشتمبد میاد سراغم که چرا باهاش رابطه   یهاحس

-  زن()ندارمفقط در حد نیازم که رفع بشه وگرنه از رابطه باهاش رضایت -
- ( مرد)نداره زنانگی و رسیدگی به خودش را  یهاظرافت اصالراضی نیستم، 

من  -( زن)ندارمده از رابطه جنسی هم رضایت چون توی رابطه آزارم می 
ن بیشتر به دنبال چون آ  برمی نم را داشتم  شیآرزو ن لذتی که آ اصال

 ]رضایت[ / // زن()خودشِ یهاخواسته 

مشکالت  
 جنسی 

و احساس    درددل بعد از رابطه با همسرم - مرد()دارمبعد از رابطه سردرد -
 ]درد[ /// زن()دارمغمگینی  

چون همسرم سکس  -( زن)داشتمشب اول رابطه باهاش ترس شدید -
 ]ترس[ /// زن()ترسمی م خشن دوست دارد از نزدیک شدن بهش 

شد ی م عضالتم منقبض  دمیترسی مون هیچ تصوری از رابطه نداشتم و چ-
 [ واژینیسموس ]///  زن()

من  -( مرد)دارندعالقه دارم چون خیلی شیطنت  بیستمن به دخترای زیر -
 کال- مرد()باالترهدرکش  کنمی مبه زنان سن باال گرایش دارم چون فکر 

 [ ]گرایش /// مرد() ندارمدیگه به هیچ زنی از لحاظ جنسی گرایش 

گرایش 
 جنسی 

ستم و در تصورش کسانی دیگر در رابطه با همسرم انگار جای بقیه ه-
در  - زن()کنمدر رابطه جنسی با همسرم باید نقش بازی - زن()هستند

 ]نقش[ /// مرد()دانمیم و حقیری  تیکفای ب آدمرابطه با همسرم خودم را 

نقش 
 جنسی 

کنه با پورن استارها و  گریه و مقایسه می همیشه از اندامم ایراد می -
 ]پورنو[ /// مرد()رمیبگبینم که یاد من فیلم پورن می - زن()زنهیمسرکوفت 

انحرافات  
 جنسی 

-  مرد()استخاد که برخالف میل من همسرم در حین رابطه کارهایی می -
خاد که در عرف پسندیده  همسرم رفتارهایی در رابطه جنسی می 

 رافات[ ح///]ان  زن()ستین

 عملکرد جنسی( ) یجنسکد نهایی مراحل  االتو سبه فراوانی پاسخ زوجین ( 2)جدول
 میل جنسی مردان  میل جنسی زنان  هاپرسش

به رابطه   ل یو م   یبه انجام رابطه جنس  لتانیتما  یازنظر جنس -
بوده؟ چگونه  اآلن  به  تا  بلوغ  دوران  ارضا  ا یآ-   از    یی خود 

همسرتان    ای آ-  چگونه؟  تان؟یاز زندگ  یادر چه دوره   د؟یداشت 
نظر جنس  برانگ  یاز  را    ایآ -  در چه حد؟  کند؟ی م  ختهی شما 

برا جنس  یبرقرار  یهمسرتان  اجازه   یرابطه  راحت  شما  به 
م  ا ی  دهد؟ی م برقرار  ارتباط  ب   ا یآ -  کند؟ی سخت    ان یدر 

خود با همسرتان راحت و بدون    یازهای و ن  یجنس   یهاخواسته 
 لیبه چه دل   د،یاگر راحت هست   د؟یترس هست  ایخجالت و  

 ست؟ یعلت چ  دیستیاگر راحت ن  د؟یرا دار  یاحساس راحت  نیا

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
 60 12 اد یز ناالاز اول تا  25 5 زیاد  ناالاز اول تا 

 15 3 زیاد  تا قبل از ازدواج 5 1 تا قبل از ازدواج زیاد 
 5 1 بعد از ازدواج  35 7 معمولی 

 10 2 از اول گرم نبودم  10 2 خوب -کم
 5 1 ذهنی باال و عملی پایین  5 1 متوسط -کم

 5 1 دانم ی نم 15 3 سرکوب
 - - - 5 1 تنفر 

در    کند؟ی م  ختهی شما را برانگ  یهمسرتان از نظر جنس  ایآ-
چند مدت   د؟یهست   یانزال   رید  ای  یدچار زود انزال  ای آ-  چه حد؟
آ اقدام کرد   یبرا  ایاست؟  دچار   ای آ  د؟یدرمان هم  نعوظ  در 

 د؟ینی بیخودتان علت را در چه م   د؟یاختالل و مشکل هست 
 )مردان(  د؟یدرمان اقدام کرد یبرا ایآ

 مردان  یختگیپاسخ برانگ برانگیختگی زنان پاسخ 
 35 7 خیر  60 12 خیر 
 30 6 بله 40 8 بله
 20 4 نه  اآلناوایل بله  - - -
 15 3 کم( ) ادیزنه  - - -

بعد از -  چه مقدار؟  ؟دیرسی مبه ارگاسم    ایآ  یدر رابطه جنس-
شما هست و   یرایپذ  ایآ  دیداشته باش  لیارگاسم هم اگر تما

با همسرتان    یرابطه جنس  در-  کند؟ی رد م   ای  دهد؟ی اجازه م 
هم احساس   یاز نظر روان ای آ ،ی عالوه بر احساس ارضاء جسم

 د؟ یارضاء شدن دار

 پاسخ ارگاسم مردان  پاسخ ارگاسم زنان 
 5 1 اوایل بله  5 1 فقط اوایل بله

 75 15 بله 15 3 بله
 10 2 خیر  35 7 خیر 

 10 2 ی سختبه 5 1 با کمک خودم( ) یسختبه
 - - - 40 8 گاهی اوقات( کم )خیلی 

رفتار همسرتان چگونه است )از   یرابطه جنس   انیبعد از پا-
 شود(؟  کینزد کندی م یسع  ای دیشوی شما دور م

 پاسخ مرحله فرونشینی مردان  پاسخ مرحله فرونشینی زنان 
 55 11 شود ی منزدیک   25 5 شود ی منزدیک  
 35 7 شودی م دور  65 13 شودی م دور 

 5 1 زندی مغر  10 2 خوابد ی م
 5 1 گاهی دور گاهی نزدیک  - - -

کد نهایی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 6)دولج
 انحرافات جنسی 

 انحراف جنسی  پاسخ هاپرسش
 مردان   زنان  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
همسرتان  دی دوست دار 

کلمات  در مقابل شما از
 یو حرکات تنش  کیرک

 ؟ )خشن( استفاده کند

 65 13 45 9 خیر 
 35 7 15 3 بله

 - - 35 7 گاهی بله
 - - 5 1 دانم ی نم

پورنو و  یهالم یف ایآ
  برانگیزاننده ریتصاو

 ؟ دین یبی م

 25 5 50 10 خیر 
 75 15 25 5 بله

 - - 25 5 دوران مجردی 
رابطه  نیدر ح  ایآ

همسرتان به   یجنس 
خاص و برخالف  یکارها

 ؟ کندی وادارتان م  لتانیم

 55 11 75 15 خیر 
 45 9 25 5 بله

  لیتما کیکدام به 
- )با  یرابطه جنس ؟دیدار

-  .واناتیح- .کودک
و ارضا با    کیتحر جسد(

نگاه  -. زنان ریزلباس -)
کردن به اندام لخت  

لباس   ایکفش -. زنان
از   لهیوسهر  ایزنانه 

.  لباسپوشیدن -. یکس
  کینگاه کردن به -

  لیم  بدون یرابطه جنس 
-. رابطه یبه برقرار

  نشان -( . یتلفن یگفتگو
  لمس-. دادن آلت خود

بدون  گرانیبدن د 
 یدر فضا تیرضا

 . یعموم

 35 7 - - کدام چیه
 65 13 - - یک یا چند مورد 

 کد نهایی مشکالت جنسی  االتو سفراوانی پاسخ زوجین به ( 3)جدول
 رضایت جنسی مردان  رضایت جنسی زنان  هاپرسش

 درصد  فراوانی  پاسخ درصد  فراوانی  پاسخ
جنس - رابطه  با    یاز 

مقدار   چه  همسرتان 
-   د؟یدار  تیرضا

مقدار    همسرتان چه 
  ی ازهاین  یپاسخگو

 شما است؟  یجنس 

 25 5 ندارم  60 12 ندارم 
کم کم و خیلی 

 (%40تا10)
 25 5 کم  20 4

 10 2 متوسط  10 2 ( %60تا40متوسط )
 35 7 دارم  5 1 (%90تا70) ادیز

 5 1 دانم ی نم 5 1 دانم ی نم
رابطه  نیدر ح  ایآ

بعد از رابطه   ای یجنس 
  یجسم یدردها

 ؟ دیدار

 درد جنسی مردان  درد جنسی زنان 
 35 8 بله 60 12 بله
 55 11 خیر  40 8 خیر 
 5 1 گاهی  - - گاهی 

با    نیاول  یبرا رابطه 
آ  احساس    ایهمسرتان 
 د؟ یترس داشت 

 ترس جنسی مردان  ترس جنسی زنان 
 45 9 بله 55 11 بله
 55 11 خیر  45 9 خیر 

  یدر روابط جنس ایآ
  یدچار انقباضات لگن

و بسته  دیشدی م
 شدن کامل مجرا؟ 

 واژینیسموس زنان 
 75 15 خیر 
 10 2 بله

 15 3 فقط دفعه اول 

 کد نهایی گرایش جنسی  االتوسفراوانی پاسخ زوجین به  ( 4)جدول
 رایش جنسی  گ پاسخ هاپرسش

  کیداشتن  یبرا
  شتری ب یرابطه جنس 

  یبه چه نوع جنس
و   دی دار شیگرا

از  دی کنی احساس م
با او  یرابطه جنس 

و بهتر لذت  شتریب
 ؟ برد  دیخواه

 مردان  زنان 
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 25 5 سن باال
 30 6 10 2 سن پایین
 15 3 40 8 هم سن

 35 7 15 3 ی جنس  چیبه ه
 - - 10 2 فقط جنس مخالف 

 کد نهایی نقش جنسی االتو سفراوانی پاسخ زوجین به  (5)جدول
 قش جنسی ن پاسخ هاپرسش

 رابطه نیدر ح  
با همسرت   یجنس 

خود را چگونه  
  چه ؟ی نیبی م

نسبت به   یاحساس 
 ؟ یخودت دار

 مردان   زنان  
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 20 4 30 6 احساس خوب
 75 15 70 14 احساس بد 

 5 1 - - بد  یخوب گاه یگاه
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درصد فراوانی نتایج  (7)جدول
 ن یزوج یروابط جنس تیف یک

 طالق  یمتقاض
کد 

 یاصل 
 زنان  مردان  ی کد فرع

عملکرد 
 جنسی 

 40 40 میل 
 60 35 برانگیختگی 

 75 25 ارگاسم 
 65 45 فرونشینی 

مشکالت  
 جنسی 

 60 65 رضایت
 60 40 درد 
 55 45 ترس

 25 - واژینیسموس 
گرایش 
 جنسی 

  35 گرایش 
  لیم

 ندارند 

مرد  40
 همسن

نقش 
 جنسی 

  75 نقش 
 احساس

 بد 

70  
احساس 

 بد 
انحراف  
 جنسی 

 35 75 پورنو
انحرافات  

 جنسی 
65 - 

 مشکالت جنسی

کیفیت روابط 
 جنسی زوجین

 نقش جنسی

 عملکرد جنسی
 فرونشینی

 میل برانگیختگی

 ارگاسم

 درد رضایت

 واژینیسموس ترس

 گرایش گرایش جنسی

 نقش

 پورنو
 انحراف جنسی

 انحرافات

 ( 1)نمودار
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درصد فراوانی نتایج  (7)جدول
 ن یزوج یروابط جنس تیف یک

 طالق  یمتقاض
کد 

 یاصل 
 زنان  مردان  ی کد فرع

عملکرد 
 جنسی 

 40 40 میل 
 60 35 برانگیختگی 

 75 25 ارگاسم 
 65 45 فرونشینی 

مشکالت  
 جنسی 

 60 65 رضایت
 60 40 درد 
 55 45 ترس

 25 - واژینیسموس 
گرایش 
 جنسی 

  35 گرایش 
  لیم

 ندارند 

مرد  40
 همسن

نقش 
 جنسی 

  75 نقش 
 احساس

 بد 

70  
احساس 

 بد 
انحراف  
 جنسی 

 35 75 پورنو
انحرافات  

 جنسی 
65 - 

 مشکالت جنسی

کیفیت روابط 
 جنسی زوجین

 نقش جنسی

 عملکرد جنسی
 فرونشینی

 میل برانگیختگی

 ارگاسم

 درد رضایت

 واژینیسموس ترس

 گرایش گرایش جنسی

 نقش

 پورنو
 انحراف جنسی

 انحرافات

 ( 1)نمودار
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یصلنامر مددکاری امتماعی34

ملا یر کیمین رواری من ی اومیت متکاهی اطم

در زنــان بیش از مردان اســت. به عالوه زنان به شــیوه های مختلفی این 
اختالالت را بیان می نمایند و تابوهای فرهنگی و باورهای غلط در رابطه 
با فعالیت جنســی زنان می تواند به تفاوت در برآورد شیوع این اختالالت 
بینجامــد. در جوامــع مردســاالر و جوامعی که نگرش جنســیتی دارند 
صحبت از تمایالت جنســی و رضایتمندی جنسی زنان امری ناپسندیده 
بوده و زنان در باور تربیتی برای خود نقشی را در جهت تامین نیاز جنسی 
قائل نیســتند و بســیاری از آن ها مهارت و آموزش الزم را در این زمینه 
ندارند و ســالیان سال مشکل جنســی را که دارند حتی با همسرشان در 

میان نمی گذارند.]9[
میزانمیلجنســی: تمایالت جنســی به مثابه یکــی از پیچیده ترین 
ابعاد زندگی زنان محســوب می شود که از عوامل متعددی متاثر می شود 
و بــر ابعاد مختلفــی از زندگی آن ها تاثیر می گــذارد. چنین تمایالت و 
واکنش هایی، گستره ای از رفتارهای جنسی و غیرجنسی است که بیشتر 
مطالعات گذشــته بر فراوانی آمیزش و میزان ارگاسم های تجربه شده در 
زنان و مردان متمرکزشــده و تاثیر آن را بر رضایت جنسی مورد تایید قرار 
داده اند.]10[ یافته به دست آمده با یافته پژوهش  مزینانی و همکاران1391 
که نشــان دادند زنان سی و ســه درصد در مرحله میل جنسی و شانزده 
و پنج دهم درصد اختالل در برانگیختگی جنســی مشــکل داشتند]9[ 
ناهمسوســت. در تبیین یافته به دســت آمده می توان بیــان کرد که نوع 
برداشت افراد از میل جنسی در پژوهش های گوناگون، متفاوت است و 
نوع ابزار و شیوه جمع آوری اطالعات در این زمینه نقش دارد. همچنین 
می توان گفت که شــاید منظور و برداشــت زنان از میل جنســی نیاز به 
برقراری ارتباط عاطفی و دریافت نوازش می باشــد تا خود رفتار جنسی. 
بنابرایــن به خاطر این که میل جنســی در زنان و مردان مصاحبه شــونده 
باالســت و در رابطه با همسرشــان این میل جواب داده نمی شــود و به 
مشکالت دیگر در عملکرد جنسی منجر می شود، این افراد برای برطرف 
شدن میلشان و لذت بردن از رابطه جنسی، وارد یک رابطه فرا زناشویی 
شده اند که این مساله، خود بر مساله های دیگر زندگی مخصوصا روابط 
جنســی و پیشــایندها و پیامدهای آن تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته 
اســت و باعث بی ثباتی زناشــویی و میل به طالق در این زوجین شــده 

است.
میــزانبرانگیختگیجنســی: از نظر فروید عوامل برانگیختگی میل 
جنســی، عوامل درونی و بیرونی را در برمی گیرد. فکر زیاد، دقت بیش  
از اندازه بر یک موضوع جنســی، از جملــه عوامل درونی برانگیختگی 
میل جنســی و شــرایط و اوضاع  و احوال مکانی-زمانی و اجتماعی از 
جمله عوامل بیرونی میل جنسی به حساب می آیند.]11[ در همین زمینه، 
مســترز و جانسون1970 نیز اظهار داشتند که ارتباط و صمیمیت عاطفی 
باید زمینه ساز تعامالت جنسی باشــند.]12[ به عقیده آن ها مساله اصلی 
در مشکالت جنســی،نزدیکی نیست؛ بلکه احســاس دوست داشتن و 

معاشقه است. یک رابطه  جنسی خوب چیزی 
بیشتر از خود نزدیکی است؛ اما سرعت مردان 
در طی مراحل واکنش جنســی بیشــتر است 
و حتی مردان بیشــتر به صــورت خودانگیخته 
هســتند، یعنــی بدون این که توســط همســر 
خود برانگیخته شــود بــه مرحله برانگیختگی 
می رســد، به همین دلیل میــزان برانگیختگی 
مردان بیشتر از زنان است. درحالی که چرخه 
پاســخ جنسی و عملکرد جنسی در زنان یک 
مساله زیســتی-روانی می باشــد که به بافت 
روابط زندگی خانوادگی بســتگی دارد و این 
شــرایط برای زنان نســبت به مــردان اهمیت 
بیشــتری دارد. برخی عوامل می توانند بر این 
چرخه و عملکرد جنسی اثر بگذارند از جمله 
امنیت، زندگی خصوصی، سالمت جسمی-

روانی و مراحل تحــول در زندگی خانوادگی 
تولد اولین فرزند، یائسگی و غیره.]13[

وضعیتارگاســمجنسی: ناســازگاری در 
ارتبــاط بین زوجین، خیانت همســر، اختالل 
افســردگی،  در شــریک جنســی،  جنســی 
تکان دهنــده،  جنســی  تجربــه  اضطــراب، 
انتظارات  مهبلــی،  آســیب های  ســالمندی، 
فرهنگــی و محدودیت های مربوط به جامعه، 
باورهای ناکارآمد جنســی، همچنین افزایش 
ســن باعــث کاهــش انــدازه و حساســیت 
کلیتوریــس، کاهــش میل جنســی، تحلیل 
رفتگی پســتان، کاهش احتقان پستان ها طی 
برانگیختگی جنسی، افزایش زمان الزم برای 
لغزنده شــدن مهبل، کاهش ترشــح مایعات 
لغزنده کننده مهبل و درنتیجه کاهش شدت 
ارگاســم می شوند.]14[ ارگاســم در زنان تنها 
با تحریــکات بدنی اتفــاق نمی افتد و تا حد 
بسیار زیادی به شرایط روانی و ارتباط عاطفی 
طرفیــن بســتگی دارد و ازآن جایی که ارضای 
جنســی زنان تا حد زیادی به تالش و کمک 
همسرانشان بستگی دارد، این همراهی و تالش 
همســر حتی اگر به ارگاســم زن منجر نشود، 
می توانــد فــرد را به لذت و رضایت جنســی 
برســاند؛ چرا کــه زنان بدون رســیدن به اوج 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 3539

یایمر رماهی و همکاران

لذت، هم می توانند احساس رضایت نمایند.
]12[ زوجیــن مطالعه حاضــر به خاطر این که 
متقاضی طالق بودند، شــاید به خاطر فشار از 
لحاظ جسمی تخلیه شوند؛ اما از لحاظ روانی 
به آرامش و ارضای روانی نمی رســند. به طور 
نمونه زنان مشــارکت کننده بیان کردند:چون 
یاد خیانت و سیگار و الکل و بدرفتاری هایش 
می افتم/ چون همسرم به من بی توجه است و 
فکرم مدام مشــغول علت و مشکالتم هست. 
یکــی از مردان نیز در این زمینه نیز بیان کرد: 

به خاطر این که این ازدواج اشتباه بود.
میزانفرونشینیجنســی: متاسفانه بیشتر 
مردان خیلی سریعتر از زنان به مرحله فرونشینی 
می رســند و این مرحلــه را جز عشــق ورزی 
نمی داننــد و به محض اتمام رابطه به همســر 
پشــت کــرده، می خوابنــد یــا از رختخواب 
خارج شــده و به کارهای دیگر می رســند که 
این حالت یک احســاس طردشــدگی را در 
همســر به وجود می آورد؛ درحالی که زنان در 
این مرحله دوست دارند به همسرشان نزدیک 
شــوند و نوازش دریافت کنند و احتمال دارد 
دوباره ارگاســم شــوند و این مورد به تفاوت 
بین خانــم و آقایان برمی گردد. افســردگی و 
احساســات منفی بعد از رابطه جنسی نیز در 
برخــی مواقع اتفاق می افتد، حتی اگر زوجین 
یک رابطه عالی و مفرح بخشــی را طی کرده 
باشــند، ممکن اســت بعد از آن افسردگی و 
یــک حالت نگرانی به آنان دســت دهد. غم 
و اندوه پس از آمیزش احســاس افسردگی و 
کسالتی است که ممکن است پس از آمیزش 
جنسی پدیدار گردد. این حالتی مشترک بین 

بعضی زنان و مردان است.]15[ 
2-مشــکالتجنســی:نتایج پژوهش 
نشــان داد که کد اصلی مشــکالت جنســی 
دربرگیرنده چهار کــد فرعی)رضایت، درد، 

ترس، واژینیسموس( می باشد. 
میزانرضایتجنســی: رابطه جنسی زنان 
بیشتر تحت تاثیر مســاله های روانی و عاطفی 
مانند رابطه با همســر قرار می گیرد و وقتی زن 

از رابطه با همســر خود راضی نباشــد یا همســرش کاری انجام داده یا 
حرفی زده اســت که باعث ناراحتی او شده اســت، نمی تواند در رابطه 
جنســی خود لذت ببرد و درنهایت رضایت کمی از رابطه با همسر خود 
دارد؛ درحالی که مردان بیشتر به جنبه جسمی نگاه می کنند و وقتی رابطه 
جنسی با همسر خود برقرار می کنند و همسر آن ها نیز به خاطر مساله های 
فرهنگی و تربیتی جوابگوی نیاز همســر خود می باشد، از رابطه احساس 
رضایت می کنند چون نیاز آن ها برآورده شــده اســت.]16[ به طور نمونه 
زنان دالیل نارضایتی خود را در مصاحبه ها این طور بیان کردند: رضایت 
ندارم- به علت مشــکالت در رابطه/به خاطر احساس بدم بهش/چون 
نیازم بیشتر از عمل همسرم هست. مردان نیز این طور بیان کردند:رضایت 
نــدارم – چون قلبــم و غرورم را شکســته و شــخصیتم رو خوردکرده/

بداخالِق و واکنش نداره و ُغر می زنه و ســرده و سخت اجازه می دهد. 
بر اســاس نظریه مبادلــه اجتماعی و برابری، رضایت جنســی زمانی در 
بیشــترین میزان خود قرار دارد کــه پاداش ها باال و هزینه های یک رابطه 
پایین باشــد، به گونه ای که پاداش ها بر هزینه ها ارجحیت داشــته باشد، 
بنابراین رضایت جنسی زوجین زمانی در حد مطلوب خود قرار دارد که 
مزایای دریافتی در رابطه زناشــویی برای هر دو برابر باشد،]17[ بنابراین 
زنان مشــارکت کننده در پژوهش حاضر به خاطر این که این احســاس را 
داشــتند که در زندگی زناشویی بیشتر بازنده بوده اند تا برنده و در رابطه 
بیشتر هزینه کرده اند، رضایت پایینتری نسبت به آقایان داشتند. در تبیین 
ناهمســویی یافته به دست آمده در پژوهش حاضر مبنی بر میزان رضایت 
جنسی بیشتر مردان با پژوهش  قریشی و همکاران2017]18[ می توان بیان 
کرد که در پژوهش حاضر سواالت باز به افراد داده شد که جواب دهند و 
شرایط زمانی و مکانی که آن ها به پرسشنامه پاسخ داده اند در نظر گرفته 
نشده است و شــاید این عوامل در نحوه پاسخگویی مشارکت کنندگان 
تاثیر داشته اســت و ابزار گرداوری اطالعات و افراد نمونه پژوهش ها با 

همدیگر متفاوت است.
 میــزاناختالالتدردجنســی:یکی از عوامــل درد در حین و بعد 
از رابطه زنان به خاطر این اســت که به طور مناســب توســط همسرشان 
برانگیخته نشــده اند و با خشکی رحم مواجه هســتند و در حین دخول 
احســاس درد دارند. یکی دیگر از عواملی کــه باعث درد بعد از رابطه 
جنسی می شــود این است که به درستی ارضا نشــده اند و هنوز تنش و 
فشــار جســمی و روانی در بدنشــان وجود دارد که به صورت سردرد و 
کمردرد خودش را نشــان می دهد. نتایج به دســت آمده با یافته پژوهش 
رمضانی تهرانی و همکاران1391 که نشــان دادنــد درد هنگام نزدیکی 
شــایعترین اختالل جنســی اســت و بیش از نیمی از شــرکت کنندگان 
 ایــن مــورد را بیــان کرده انــد،]7[ همســو و هماهنــگ می باشــد.

میــزانترسهــایجنســی: در جوامعــی کــه از یکســو صحبت از 
مساله های جنسی برای دختران مجرد امر شرم آور و از سویی پرده عفاف 
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یصلنامر مددکاری امتماعی36

ملا یر کیمین رواری من ی اومیت متکاهی اطم

دختر در شب زفاف دارای ارزش فرهنگی قوی است، این مشکل شیوع 
باالیــی دارد. مذهبی بودن یکی از هر دو زوج، فشــار اطمینان و وجود 
آیین های خاص برای انجام مقاربت شــتاب زده در شــب اول عروسی، 
آموزش هــای محدود، غیرعملی و بعضا بزرگ نمایی تجربه اول جنســی 
توسط همســران و سایر زوج ها، تابو بودن مســاله های جنسی، ناآشنایی 
زوج با آناتومی و فیزیولوژی دســتگاه تناسلی مرد و زن، کثیف دانستن 
دخول و مقاربت، مرتبط دانســتن روابط جنســی با گناه، ترس از آلت 
بزرگ و واژن کوچک، افکار ترســناک در مــورد درد غیرقابل تحمل، 
پارگی و خونریزی شدید ناشی از دخول و احساس گناه به دلیل ناتوانایی 

دخول باعث تجربه ترس از رابطه جنسی می شود.]19[ 
واژینیسموسدرزنان: نتایج پژوهش نشان داد بیشتر زنان در روابط 
جنسی خود دچار انقباضات لگنی یا واژینیسموس نشده اند. این یافته ها 
با یافته  تحقیق رجایی1394، همسو و هماهنگ نمی باشد.]19[ در تبیین 
ناهمســو بودن یافته به دست آمده با پژوهش های دیگر می توان بیان کرد 
که مدت ازدواج و سن افراد و میل به رابطه جنسی از عواملی هستند که 
بــر روی نتایج تاثیر می گذارند. درمجموع می تــوان بیان کرد که عوامل 
دیگر نیز بر روی مشــکالت جنسی افراد تاثیر می گذارد. در میان عوامل 
موثر دیگر بر روی میزان اختالالت جنســی در زوجین، وضعیت زندگی 

زناشویی، سبک دل بستگی و ابراز هیجانات می باشد.]20[ 
3-هویتونقشجنســی: افراد با نقش های خاص جنســیت 
خــود بزرگ می شــوند چون در حین رابطــه این نقش ها نهادینه شــده 
برآورده نمی شوند، احساس سرخوردگی به آن ها دست می دهد و باعث 
می شــود از رابطه رضایت نداشته باشــند. به طور نمونه، بعضی از مردان 
این طور بیان کردند: یه موجود بی فایده و بی مصرف/دلم می خواهد زن 
باشم تا کمتر احساس گناه کنم و بگویم شوهرم مجبورم می کند به رابطه 
و هــم برای حفظ زندگی مجبورم. زنان نیز بیان چنین بیان کرده اند: زن 
سرکوب شده–آدم غیر کافی–حقارت/خودم را گاهی مردی می بینم که 
دلم می خواهد همسرم به جایم زن باشد و تمام آزارها را به او برگردانم.

خودگویی های منفی نیز مثل عقاید غیرمنطقی موجب ایجاد هیجانات 
منفی در طی مراحل پاســخ جنسی و به طبع ایجاد مشکالت می شوند. 
ویــک1987 اظهــار می دارد کــه کارکرد جنســی از طریــق تمرکز بر 
ویژگی های منفی خود، همسر و رابطه و نیز توجه نکردن به ویژگی های 
مثبت، بازداشــته می شــود.]21[ بیشتر زنان احســاس ناکافی و حقارت 
می کردند که به مســاله های شــناختی و باوری افراد برمی گردد، به خاطر 
همین بعضی از آن ها دوســت دارند؛ در رابطه، مرد باشند تا بتوانند تمام 
نیازهای خود را برطرف کنند. بعضی از مردها دوســت دارند زن باشند 
کــه حالت منفعالنه را در رابطه بر عهــده بگیرند. به طور نمونه یکی از 
مردان بیان کرد:ا احســاس می کنم زنی هســتم که شوهرش داره باهاش 

رابطه برقرار می کنه.

4-گرایشــاتجنســی: درگرایشــات 
عوامــل  از  پیچیــده ای  مجموعــه  جنســی 
ژنتیک، هورمونی و محیطی تاثیرگذار است. 
فرضیه هایــی کــه مبتنی بــر اهمیــت عوامل 
زیستشناســانه هســتند از مقبولیت بیشــتری 
برخوردارنــد. در خانــواده باورهایی در افراد 
شــکل می گیــرد. هنگامی کــه زوجیــن در 
مساله های زناشویی به مشــکل برمی خورند، 
باورهــا تداعی می شــوند.]22[ همان طور که 
نتایج نشان داد، بیشــتر زنان گرایش به رابطه 
جنسی با مرد هم سن و سال باال داشتند. سی 
و پنج درصد مردان نیز فعال میل به هیچ جنسی 
نداشتند و سی درصد آنان گرایش به زنان سن 
پایینتر از خود داشــتند. همان طور که زوجین 
در مصاحبه هــای خود اشــاره کردنــد: مرد 
هم سن و ســال که درکم کنه/من دخترهای 
جوان را دوســت دارم چون پرنشاط و شیطون 
هستند. به طور کلی در فرهنگ سنتی و حتی 
امروزی جامعه این تصــور و باور قوی وجود 
دارد که مردان بایــد زنان کوچکتر از خود را 
انتخاب کنند مردان به خاطر میل زیاد جذب 
زنان کم سن و ســالتر از خودشان می شوند. 
زنان هم به خاطر این که مردان بزرگتر را حکم 
حامــی و تکیه گاه چه از لحاظ مالی، عاطفی 
برای خودشان در نظر می گیرند، جذب مردان 
بزرگتــر از خود می شــوند. همچنیــن زنان بر 
ایــن باورند که مردان بزرگتر توانایی جســمی 
و جنسی بیشــتری برای ارضای آن ها دارند و 
به آنان آســیب کمتری می رســانند چرا که با 
افزایش ســن عموما از جنبه های احساســی و 
عاطفی افراد کاسته شده و جنبه های عقالنی 
به معنای محاســبه گرایی شدت می یابد و از 
سوی دیگر هم با افزایش سن، شخصیت افراد 
هر جه بیشــتر قوام یافتــه و انعطاف پذیری که 

الزمه سازش است افزایش می یابد.]19[
فرد  گاهی  جنســی:  5-انحرافــات
به  خود  واقعی  زندگی  در  این کــه  بهدلیل 
از  استفاده  به  نمی یابــد،  دست  رویاهایــش 
نوشته، فیلم و تصاویر مستهجن روی می آورد 
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راار 1401، دوره 11، شماره 1، پیاپی 3739

یایمر رماهی و همکاران

و سعی می کند با آن ها کمبودهایش را جبران 
کند. همان طــور کــه بعضــی از زوجین در 
صحبت های خود بیــان کردند: برای ارضای 
نیازم و این که از نظر فکری آرام بشــوم نگاه 
می کنم/بــه تحریک شــدنم کمک می کنه و 

این جوری حس ضعفم کمتر میشه.
زنان به خاطر مساله های شرعی و نگرشی که 
نســبت به دیدن فیلم های پورنو دارند، تمایل 
کمتری بــه دیدن این فیلم ها و صحنه ها دارند 
به طور نمونه یکی از زنــان مطرح کرد:دیدن 
ایــن فیلم ها باعث میشــه فکر کنــم که یک 
فاحشــه ام و از خــودم متنفر بشــم؛ اما مردان 
به خاطــر این که کمبودهــا و خالهای خود را 
کــه در رابطه جبران کننــد و به خاطر تنوع و 
یادگرفتن پوزیشن های مختلف بیشتر به دیدن 
ایــن فیلم ها تمایل دارنــد. در مصاحبه ها بیان 
شــد: چون هر کاری می خواهم انجام بدهم 
زنــم نمی زاره در این فیلم هــا می بینم و لذت 
می برم. همچنین نتایج نشــان داد که بیشــتر 
گونه هــای پارافیلیا در مردان شــایعتر از زنان 
اســت. روان تحلیلگران معتقدند فرد مبتال به 
پارافیلیــا مایل به تکرار یا بازگشــت به عادتی 
جنســی اســت که در کودکیش شکل گرفته 
است. به عقیده رفتارشناســان، این اختالل ها 
در طول فرایند شــرطی شدن ایجاد می شوند. 
چیزی که در حالت عادی هیچ جنبه  جنســی 
ندارد، وقتی پیوســته در ارتباط بــا رفتارهای 
جنســی دیــده شــود، به اســبابی جنســی و 

برانگیزاننده تبدیل می شود.]23[
به طور کلی با توجه به نتایج به دســت آمده 
می توان بیان کرد، به دلیل این که نمونه پژوهش 
زوجیــن متقاضی طالق بودنــد و رابطه آنان 

بیشتر از بعد جسمی و از لحاظ روان شناختی دارای اهمیت است،از این رو 
زوجین در حین رابطه جنســی نسبت به خود احساس خوبی نداشته اند؛ 
چــون رابطه تحت تاثیر عوامــل عاطفی قرار دارد که بــرای زنان دارای 
اهمیت بیشتری اســت و هنگامی که زوجین در رابطه شان با هم مشکل 
دارند این مشــکل در رابطه جنســی نیز بروز می کند و فرد از این که چرا 
حاضر است با همسری که دوستش ندارد یا درکش نمی کند رابطه برقرار 
کند، از خودش و همســرش بدش می آید بدیــن لحاظ بعد از رابطه نیز 
دچار احساسات منفی و دردهای جسمانی ناشی ناشی از آن می شود. 

محدودیتها: از محدودیت های پژوهش این اســت که بررســی 
کیفیــت روابط جنســی زوجیــن متقاضی طــالق در شهرســتان آمل 
انجام شده است و به دلیل تفاوت فرهنگی، تعمیم آن به جوامع دیگر باید 
با احتیاط صورت بگیرد. همچنین اطالعات شــرکت کنندگان به حافظه 
دور آن ها وابســته و متکی بوده است؛ چون که در شرایط طالق گرفتن 

شاید رابطه ای با هم نداشته اند. 
پیشنهادها:بنابراین با توجه به مساله های فرهنگی و مذهبی متفاوت 
در شهرهای مختلف ایران، پیشنهاد می شود که در هر فرهنگی به صورت 
جداگانه این پژوهش انجام شــود و نتایج آن به صــورت فراتحلیل مورد 
بررســی قرار گیرد و ضمنا این پژوهش بــر روی زوجین متقاضی طالق 
انجام شــده است؛ لذا پیشنهاد می شود در پژوهشی دیگر همین موضوع 
بر روی زوجین عادی نیز انجام شــود و نتایج آن با پژوهش حاضر مورد 

مقایسه قرار گیرد.
از مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که مساله های جنسی در زندگی 
و طالق زوجین یکی از مســاله های بسیار پراهمیت است ضرورت دارد 

که در مشاوره طالق این مساله بیشتر مورد نظر قرار گیرد.
سپاســگزاری: این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناســی ارشد 
روانشناسی خانواده درمانی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر با 

شماره 18820706972041 می باشد.
تضادمنافع: نتایج این مطالعه هیچ گونه تضادی با منافع نویســندگان 

نداشته است.
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