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  مندي جنسی زنان و تعارضات میان همسران مطالعه رابطه رضایت
  **، طاهره عزیزي  * مجید موحد

مندي جنسی زنان و تعارضات میان همسران در  این پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضایت:  چکیده

طبقه بندي نفر از زنان متأهل شهر شیراز با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک نمونه گیري  400بین 

رضایت . جمع آوري شده است 1388هاي آن از طریق پرسشنامه در سال  تصادفی انجام شده و داده

مندي جنسی در این پژوهش به ابعاد خشنودي جنسی، تبادل کالمی جنسی، تفتهم جنسی، نگرانی 

 همچنین تعارضات در سه طبقه تعارضات. ارتباطی جنسی و نگرانی شخصی جنسی تقسیم شده است

در این پژوهش براي نشان دادن رابطه . کالمی، روانی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است

.  استفاده شده است 1مندي جنسی زنان و تعارضات میان همسران، از نظریه تعارض اسکانزونی رضایت

ات مندي جنسی زنان و تعارض دهد رابطه معکوس و معنی داري بین رضایت نتایج این پژوهش نشان می

یابد، تعارضات  مندي جنسی زنان افزایش می میان همسران وجود دارد، بدان مفهوم که هر چه رضایت

مندي جنسی نیز   ضمن اینکه سه بعد اول از ابعاد پنج گانه رضایت. کند و بالعکس زوجین کاهش پیدا می

  .با هر کدام از ابعاد تعارضات زوجین، داراي رابطه معکوس نشان داده است

  .مندي جنسی، زنان، نظریه تعارض تعارضات میان همسران، رضایت :ان کلیديواژگ

  مقدمه و طرح مسئله

خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که تثبیت و تضمین سالمت فرد و بقاي جامعه در این 
تی نیز روانی و شخصی-فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی، بلکه از نظر عاطفی. گیرد کانون شکل می

تحت تأثیر خانواده قرار دارد، چرا که خانواده جایگاهی است که فرد می تواند با تکمیل شخصیت خویش، 

                                                        
  mmovahed@rose.shiasu.ac.ir                                                    دانشگاه شیراز دانشیار جامعه شناسی *
                                              paiiz106@yahoo.com کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز **

  4/2/90: تاریخ پذیرش مقاله    30/6/89: تاریخ دریافت مقاله 
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بر این باورند  1یونگ و النگ). 110: 1386ریاحی و همکاران،(هاي اجتماعی گردد  آماده ي پذیرش نقش

تعارض . م ارتباط برقرار کنندکه در یک رابطه زناشویی صمیمی، زوجین باید یاد بگیرند که چگونه با ه
ها و تصمیمات مشترکشان با هم اختالف پیدا  آید که همسران در همکاري زوجین زمانی به وجود می

بندي نمود  توان روي یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه ها را می کنند که این تفاوت می

عاد تعارضات را به تعارضات فیزیکی، کالمی، روانی، توان اب بنابراین می). 432: 1386افخمی و دیگران، (
  .جنسی طبقه بندي نمود

ها در ارتباط با عوامل درونی خانواده می  بخشی از این تعارضات در ارتباط با عوامل بیرونی و بخشی از آن

وجود در سطح نهاد خانواده عواقب تعارض به . البته میان این دو عامل ارتباط متقابل وجود دارد. باشد

شود، بلکه خویشان، نزدیکان و آشنایان را هم تحت  گیر همه اعضاي آن خانواده می آمده نه تنها گریبان

تواند منجر به ضعیف شدن روابط زناشویی، ضعیف شدن سازگاري  این تعارضات می.دهد تأثیر قرار می

در سطح اجتماعی، .شود کودکان، احتمال افزایش تعارض بین والدین و فرزندان و نیز بین خویشاوندان

  ).77- 8: 1386فخرایی، (گردد  آثار و پیامدهاي تعارضات شدید می تواند بحران ساز 

هاي رضایت از  ترین شاخص رضایت زناشویی یکی از فاکتورهاي مهم مؤثر بر سالمتی زنان و از مهم

مندي  بر رضایت عوامل متعددي. گذارد زندگی است که بر میزان سالمت روانی زوجین نیز تأثیر می

توان به میزان تحصیالت، نوع انتخاب همسر، نقش زوجین در انتخاب  زناشویی همسران تأثیر دارد که می

از .مندي جنسی زوجین اشاره کرد طرف مقابل، نزدیکی فرهنگی و اقتصادي همسران و همچنین رضایت

به انحرافات اجتماعی و افول سوي دیگر ناسازگاري زناشویی موجب اختالل در روابط اجتماعی، گرایش 

جهت تداوم و استحکام زندگی زناشویی، رضایت جنسی . شود هاي فرهنگی بین زن و شوهر می ارزش

دهد یکی از علل  نشان می) 269: 1387سعدالدین و همکاران، (نتایج برخی از مطالعات . مورد نیاز است
  . ستاصلی و حقیقی اختالفات زناشویی، عدم رضایت جنسی زوجین ا

شود بسیاري از  لذت جنسی موجب می. امیال و نیازهاي جنسی در زندگی زناشویی نقش اساسی دارند
مشکالت روزمره زندگی و اختالفات زناشویی نادیده گرفته شود و وابستگی عاطفی بین زن و شوهر 

قابل  افرادي که در رابطه جنسی خود با همسرشان رضایت باالیی داشتند، به طور. افزایش یابد

                                                        
1 -Yong & Long 
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کنند  هایی که رضایت ندارند، گزارش  می اي کیفیت زندگی بهتري را نسبت به آن مالحظه
  ).297: 1998، 1اس. و  ونتگودت 1380عسگري،(

اندازد و باعث درگیري و  نادیده گرفتن این مشکالت بدون حل آن، رابطه زناشویی را به خطر می

توان به پیامدهاي جسمی و خطر افزایش  ویی میدر زمینه آثار مخرب تعارض زناش. گردد کشمکش می
انواع اختالالت روانی مانند افسردگی،سوء مصرف مواد، ناکارآمدي جنسی و مشکالت رفتاري اشاره نمود 

  ).2،1989افارل(
مطالعاتی که در زمینه فرهنگ و غریزه انجام شده، نشان داده است که در نزد انسان غریزه در برابر 

). 137: 1367روشه، (ي داشته و در برابر فرهنگ عقب نشسته و ضعیف شده است هوش کارکردي نماد

در انسان شیوه ارضاي . گیدنز،  بر این باور است که رفتارهاي غریزي بین انسان و حیوانات تفاوت دارد

گیرد که  او نتیجه می. هاي مختلف متفاوت است ها در بین فرهنگ نیازهاي زیستی و نحوه برخورد با آن

هاي میان زنان و مردان داراي منشأ زیست شناختی نیستند و  ر بحث تمایالت جنسی، بسیاري از تفاوتد

هاي اجتماعی در  از جمله تفاوت. شود هاي روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می بیشتر به تفاوت

) 1995( 3نمک الر). 61: 1373گیدنز، (این حوزه، تفاوت نقش زن و مرد در یک رابطه جنسی است 

کند، اما متأسفانه  معتقد است مسائل جنسی سهم به سزایی در بهداشت و سالمت کلی خانواده ایفا می

گیرد و این بدان علت است که صحبت در این  بررسی و ارزیابی این مسائل اغلب مورد غفلت قرار می

  ).39: 1384پاك گهر و همکاران، (شود  حوزه ناخوشایند، خجالت آور و گناه تصور می

مطالعات متعدد نشان داده که منشأ بسیاري از تعارضات زناشویی ناشی از نامناسب بودن روابط جنسی 

است، زیرا اگر به هر دلیلی رابطه جنسی سالم میان زوجین برقرار نشود، یکی از دو طرف ناراضی، دلخور 

(آورد وجود میها و مشکالت ارتباطی را بین همسران به  و دلزده خواهد شد که درگیري کیهان نیا، . 

1377 :228.(  
اي با  رضایت جنسی زنان چه رابطه: با توجه به مقدمه فوق، سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از

ها دارد ؟ بنابراین با توجه به جایگاه موثر رضایت جنسی همسران در  تعارضات میان همسران و روابط آن

رضایت زنان و مردان در این رابطه وجود دارد، هدف اساسی در ها و تفاوتی که در میزان  روابط بین آن

                                                        
1 -Ventegodet. S 
2- Efarle 
3 -Maclaren 
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ضمن اینکه در کنار . باشد این پژوهش، بررسی رابطه رضایت جنسی زنان و تعارضات میان همسران می

  .سنجد مندي جنسی زنان را هم می آن میزان رضایت

  ادبیات تحقیق

با ) 1386(م گرفته مطالعه سیروس فخرایی از جمله کارهایی که در ایران در رابطه با این موضوع انجا
در این تحقیق . است» هاي شهر شیراز تحلیل جامعه شناختی تعارضات همسران در خانواده«موضوع 

نتایج این . هاي شیرازي با رویکرد جامعه شناختی مطالعه شده است تعارضات بین همسران در خانواده

دهد که متغیرهایی از قبیل  شهر شیراز است، نشان می هاي ساکن در پژوهش که جامعه آماري آن خانواده

میزان تحصیالت زن و مرد، تصمیم گیرنده اصلی در ازدواج زنان، مدت آشنایی قبل از ازدواج، رویدادهاي  

مثبت و منفی در زندگی، چرخه زندگی خانواده، درآمد زن، نوع رابطه عاطفی و زناشویی همسران با 

نان با خویشاوندان و دوستان، ارتباط معناداري با میزان تعارضات زناشویی یکدیگر و چگونگی ارتباط آ

  .دارد

در مطالعه اي، اثر بخشی آموزش جنسی را بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین ) 1387(شاه سیاه 

این پژوهش با روش نیمه تجربی انجام شده و جامعه آماري . شهر اصفهان مورد بررسی قرار داده است

نتایج پژوهش حاکی از آن است . زوج مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر اصفهان بودند 30آن 

که آموزش جنسی بر بهبود کل کیفیت زناشویی زوجین و ابعاد آن مؤثر است، ولی در بعد تعهد زناشویی 

  .و سازگاري زناشویی مؤثر نبوده است

موضوع بررسی شیوع اختالالت جنسی در متقاضیان  در شهر تهران و با) 1387( تحقیق فروتن و میالنی 

نشان ) زن 292مرد و  108(متقاضی طالق  400طالق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده از

از نظر . درصد زنان از زندگی جنسی با همسرانشان راضی نبودند 4/68درصد مردان و  7/66دهد که  می

درصد در حد  8/5درصد در حد متوسط و  1/23د خوب، درصد در ح2/71میزان عملکرد جنسی،  مردان 
  . درصد در حد ضعیف بودند 8/17درصد در حد متوسط و  2/56درصد در حد خوب،  26ضعیف و زنان 
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زن متأهل در امریکا مورد بررسی قرار  2500مندي جنسی را در بین  رضایت) 2000(و همکارانش  1رافی
نتایج . ها و نژادهاي مختلف بودند سالگی و از ملیت 60باالتر از  ساله تا 20گروه مورد بررسی از . دادند

مندي جنسی زنان در زندگی مشترك یک فاکتور مهم و کلیدي در شاد  این تحقیق نشان داد که رضایت

بودن خانواده است و زنانی که از رابطه جنسی خود با همسرشان راضی بودند، رضایت بیشتري از زندگی 
مندي جنسی وجود  همچنین نتایج نشان داده که در بسیاري از زنان متأهل رضایت. مشترك خود داشتند

  .دهند ندارد، هرچند این زنان همچنان به زندگی مشترك خود ادامه می
» چه چیزي در رابطه جنسی و ارگاسم زنان نرمال است؟«تحقیقی را با عنوان ) 2003(2نیکلسون و بار 

ساله  28ساله و با میانگین سنی  60تا  19زن  33احبه عمیق با رضایت جنسی زنان را در طی یک مص

هاي این پژوهش  یافته. اند شان بررسی نموده اند و نقش ارگاسم را در تجربیات رضایت جنسی سنجیده

ي زنان در زمینه رابطه جنسی، جایگاه  ي پیچیده بین میزان دانش و تجربه دهد که یک رابطه نشان می

در . ي جنسی وجود دارد همسران و باورهاي موجود در مورد نقش زنان در یک رابطه قدرت در روابط بین

در روابط جنسی، این مردان هستند که اکثرا ) 1: اند این تحقیق زنان مورد بررسی بر دو نکته تأکید کرده

مقابل، در ) 2. دهند باشند و در این رابطه خود را فعال نشان می متقاضی رابطه جنسی با همسر خود می

به . کنند زنان در این روابط نه تنها مانند مردان متقاضی نیستند، بلکه در حین رابطه نیز منفعل عمل می

همچنین مردان به کمیت رابطه . مردانه ساخته شده است/ دیگر سخن تمایالت جنسی بر دو وجه زنانه

  .اندیشند جنسی و زنان به کیفیت آن می

مندي جنسی در بین گروهی از زنان  در رابطه با رضایت) 2004( 3نسندر پژوهشی که شري آدامز کریست

دهد رضایت همزمان طرفین از روابط جنسی از اهمیت خاصی  انگلستان انجام داده است، نتایج نشان می

مندي جنسی زوجین  ي جنسی و رضایت برخوردار است ،همچنین ارتباط مستقیمی بین تعداد دفعات رابطه

  .وجود دارد
مندي  مسائل زوجی و رضایت«هاي برزیلی پژوهشی با عنوان  در بین زوج 2007در سال  4نانسنالو 

دهد که مهم ترین مسائل زندگی این همسران به  نتایج به دست آمده نشان می. انجام داده است» زوجی

                                                        
1 -Raffy 
2 -Nicolson & Barr 
1-SH.A.Christensen 
4 -Nalu Nunes 
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. باشد هاي اصلی زوجین می ترتیب اقتصاد، فرزندان، رابطه جنسی، حسادت زن یا شوهر و مسائل خانواده

ازجمله این که زنان، مسائل . هاي زنان و مردان وجود داشته است همچنین تفاوت هایی در بین پاسخ
اند، در حالی که مردان  مربوط به رابطه جنسی خود با همسرشان را یکی از مشکالت خود عنوان کرده

ن داده است که بسیاري از همچنین این پژوهش نشا. اند دخالت خانواده همسر را بیشتر از زنان بیان کرده

رابطه جنسی از جمله . مندي زوجین تأثیر مثبت یا منفی دارد مسائل موجود در زندگی مشترك بر رضایت
  .گذارد مندي زوجین تأثیر می مندي یا عدم رضایت مواردي است که به طور مستقیم بر رضایت

خل کشور کمتر به آن پرداخته مندي جنسی از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در دا موضوع رضایت

. اند شده است و اگر در این زمینه پژوهشی صورت گرفته اکثراً رضایت جنسی زوجین را بررسی کرده

مندي یا عدم رضایت جنسی بر روي اختالفات و روابط زوجین کمتر مورد  ضمن اینکه رابطه رضایت

ن رضایت جنسی زنان به طور ویژه، بر این اساس این پژوهش ضمن سنجش میزا. توجه قرار گرفته است

  .کند رابطه آن را با تعارضات زوجین بررسی می

  نظري مبانی

بندي  رویکردهاي نظري متعددي در جامعه شناسی در باب روابط خانوادگی وجود دارد که در یک تقسیم

اعی و هاي جامعه شناختی کارکردگرایی مبتنی بر توافق اجتم ها را به دو دسته نظریه توان آن می

ها و هنجارهاي مشترك را  هاي توافق، ارزش نظریه. هاي مبتنی بر کشمکش اجتماعی تقسیم نمود نظریه

ورزند و نیز  هاي ضمنی تأکید می انگارند و بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافق براي جامعه، بنیادي می

هاي کشمکش بر چیرگی  برعکس نظریه. دانند مند می دگرگونی اجتماعی را داراي آهنگی کند و سامان

ورزند و نظم اجتماعی را مبتنی بر دخل و تصرف  هاي دیگر تأکید می هاي اجتماعی بر گروه برخی از گروه

هاي  دهد، که گروه انگارند و معتقدند این دگرگونی بیشتر زمانی رخ می هاي مسلط می و نظارت گروه

هاي جامعه  ن نظر است که عدم توافق میان نظریهبر ای 1برنارد. اندازند هاي مسلط را برمی زیردست، گروه
شناختی کارکردگرایی و کشمکش سابقه اي به اندازه تاریخ فلسفه دارد و اندیشمندان این دو گروه را در 

  ).118: 1374ریتزر، (مانند مارکس در برابر کنت و زیمل در برابر دورکیم . دهد مقابل هم قرار می

                                                        
1- Bernard  
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رسد استفاده از نظریه کشمکش در  مطالعه در این پژوهش، به نظر میبا توجه به ماهیت موضوع مورد 
توان به نظریه تعارض  هاي کشمکش در حوزه خانواده می از بین نظریه. ارتباط با موضوع مناسب باشد

از جمله نظریه پردازانی است که در مکتب تضاد، در زمینه ) 1972(اسکانزونی . اسکانزونی اشاره نمود

را که تعارض ممکن ) 1904( 1وي همچنین این بحث زیمل.  ران کار کرده استکشمکش بین همس
کشمکش )1: کند است باعث یگانگی و همبستگی گردد، قبول کرده و از دو نوع کشمکش صحبت می

کشمکشی که اساسی و بنیادي نیست و دلیلش ناشی از خستگی از قوانین ) 2در قوانین بازي  2اصلی
هاي اصلی خانواده را به عنوان یک بازي بین  این دو نوع کشمکش، نقش او سپس مطابق. بازي است

ها و هنجارهاي خانواده به عنوان  اسکانزونی به نقش). 157؛2002، 3کالین و وایت(دهد  ها شرح می زوج

حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر به منظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی 

اي حقوق شوهر،  به شکل متقابل و دو سویه. کند ن به حقوق مؤثر و سودمند توجه میزن براي رسید

به عقیده وي شوهر، مطابق تقسیم نقش سنتی در . باشد وظیفه زن است و حقوق زن، وظیفه شوهر می

 خانواده، وظایف مفید و سودمندي به عنوان نان آور خانواده دارد و زن، وظایف زبانی و بیانی مثل کاستن

ي جنسی خوب با همسر را برعهده  ها و داشتن رابطه از تنش و استرس از فضاي خانواده، مراقبت از بچه

زن حق دارد که از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهاي مادي او و خانواده را فراهم کند و . دارد

نسی را داشته باشد، البته شوهر نیز حق دارد که از همسر خود، انتظار برآورده شدن نیازهاي عاطفی و ج

مطابق با دو نوع مدل کشمکش . هاي زن ترجیح دارد انتظار مرد در این رابطه بر انتظار و خواسته

اسکانزونی، کشمکش غیر بنیادي ممکن است بر سر تربیت بچه ها، مسائل اقتصادي و غیره اتفاق بیفتد؛ 

  .کند ها ایجاد نمی نتی آنهاي اصلی س اما چنین کشمکشی بین همسران، تغییري در نقش

معتقد است این تعارض غیر بنیادي ممکن است در ) 1904(به عالوه اسکانزونی به تبعیت از زیمل 

خانواده میزان ثبات و پایداري ازدواج و استحکام خانواده را باال برده و باعث ایجاد رشد و تغییرات مناسب 
به عقیده وي، اگر . کشد ها را به چالش می صلی آنهاي ا اما تعارضات بنیادي بین همسران، نقش. شود

یکی از همسران در برآوردن انتظارات طرف مقابل و انجام وظایف خود قصور و کوتاهی کند، نظیر 

کوتاهی در فراهم کردن نیازهاي مادي زندگی از طرف شوهر یا نیازهاي جنسی از طرف زن، آغاز ایجاد 

                                                        
1- Simmel 
2 -Basic 
3 - Klien & White 
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ا منابع خارج از حیطه خانواده مثل افزایش منابع در دسترس زنان و ام. احساسات نابرابري در ازدواج است

هاي اصلی و بنیادي خود را  افزایش تحصیالت و یافتن شغل از سوي زنان، موجب خواهد شد تا نقش
هاي اساسی همسران، دلیل ایجاد تعارض  به عقیده اسکانزونی تغییر در نقش. مورد تجدید نظر قرار دهند

  ). 154همان منبع،(کند  چرا که میزان قدرت در خانواده را نیز جابجا می. اده استو کشمکش در خانو

هاي کلیدي همسران را زیر سؤال ببرد، پیامدي جز  بنابراین هر گونه تغییري در درون خانواده، اگر نقش
زوجین مجبورند براي حفظ ارتباط خود راه حلی بیاندیشند و وضع .اختالف و کشمکش نخواهد داشت

در غیر این صورت کشمکش ادامه یافته تبدیل به خصومت،تهدید و حتی .وجود را تغییر داده،اصالح کنندم

در اینجا نیز همسران .سازد شود و احساس نابرابري و ناخشنودي را در رابطه دو چندان می خشونت می

قبل سخت تر  هر چند اصالح در این مرحله نسبت به مرحله. باید براي رفع این وضعیت اقدام کنند

  ).125: 1976اسکانزونی، (باشد، ولی اگر هم رها شود، نتیجه پایان و انحالل زوجیت خواهد بود  می

هاي  با توجه به نظریه کشمکش اسکانزونی، یکی از عوامل ایجاد تعارض بین همسران، تغییر در نقش

اعمال : اند ونه تعریف شدههایی که در زمینه رابطه جنسی این گ نقش.باشد سنتی و اصلی زن و مرد می

کنترل رابطه جنسی از طرف مرد، با توجه به نیاز و میل او و منفعل بودن زن در برابر همسرش مطابق با 

ها ابتدا باید بستر فرهنگی مهیا گردیده تا آنچه که امروز به  براي تغییر در این نقش. نظر و خواست شوهر

در زمینه روابط جنسی همسران وجود دارد متحول شود و عنوان نقش منفعل زنان و نقش فاعلی مردان 

  .جاي خود را به داشتن نقش مؤثر زوجین در روابط جنسی دهد

چیزي که در رابطه جنسی همسران در روابط اکثر زوجین وجود دارد این است که بر طبق همان ساختار 

زنان معموًال بی . سویه است اي منفعل و یک سنتی خانواده، نقش زنان در رابطه جنسی با همسر رابطه

گذارد، این  ها چه تأثیر مخربی را بر روابط با همسرشان به جاي می آنکه بدانند تبعات عدم رضایت آن
تا جایی که حتی اگر زمانی میل به رابطه یا کسب رضایت از رابطه را هم داشته . اند قانون را پذیرفته

ر می رسد که ایجاد تعارض در خانواده و بین همسران می بنابراین به نظ. را بیان نمی کنند باشند، آن
زمانی که یکی از زوجین در انجام وظایف و برآوردن نیازها و انتظارات ) 1: تواند دو دلیل داشته باشد

هاي اصلی و سنتی زن و مرد در خانواده بدون آگاهی رساندن  زمانی که نقش) 2. همسرش کوتاهی کند

توان بیان داشت که  بر این اساس طبق دلیل اول می. ستر مناسب تغییر پیدا کندکافی به زوجین و ایجاد ب
کوتاهی در برآورده . وجود دارد) زن و شوهر(نیاز جنسی، نیازي طبیعی و غریزي است که در هر دو طرف 
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شود  کردن صحیح این نیاز از سوي هر کدام از همسران، باعث فراهم شدن زمینه تعارض در خانواده می
اگر براي رفع این تعارض راه حلی اندیشیده نشود، شدت آن بیشتر شده و کلیت رابطه زناشویی را به  که

گیرد و هم به رابطه  نظریه کشمکش اسکانزونی، هم تعارضات میان همسران را در بر می. اندازد خطر می

چوب نظري استفاده بنابراین در این پژوهش از این نظریه به عنوان چهار. کند جنسی زوجین اشاره می
تبادل  -2خشنودي جنسی،  -1: بعد 5مندي جنسی زنان در  در این تحقیق متغیر رضایت. شده است

و  1میستون(شخصی جنسی  نگرانی - 5ارتباطی جنسی و   نگرانی -4تفاهم جنسی،  -3کالمی جنسی، 
  .مورد سنجش قرار گرفته است) 2005: 2تراپنل

  حقیقتحلیلی ت - مدل نظري): 1(نمودار 

  

  

                  

  

  

 
  

  فرضیات پژوهش
  .و تعارضات کالمی میان همسران رابطه وجود دارد مندي جنسی زنان بین ابعاد مختلف رضایت -

 .مندي جنسی زنان و تعارضات روانی بین همسران رابطه وجود دارد بین ابعاد مختلف رضایت -

 .مندي جنسی زنان و تعارضات فیزیکی بین همسران رابطه وجود دارد بین ابعاد مختلف رضایت -

 .بین همسران رابطه وجود داردمندي جنسی زنان و تعارضات  بین ابعاد مختلف رضایت -

 .مندي جنسی زنان و تعارضات میان همسران رابطه وجود دارد بین رضایت -

                                                        
1- Meston  
2 -Trapnell 

  مندي جنسی رضایت

  خشنودي جنسی

  تبادل کالمی جنسی

  تفاهم جنسی

  هاي ارتباطی جنسی نگرانی

  هاي شخصی جنسی نگرانی

  تعارضات میان زوجین

  تعارضات کالمی

  تعارضات روانی

  تعارضات فیزیکی
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  روش تحقیق

جامعه آماري مورد مطالعه شامل زنان متأهل شهر . است 1روش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی

نفر زن  313732، تعداد 1385باشد که بنا بر نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال  شیراز می

با توجه به جامعه آماري، حجم نمونه ). 1385مرکز آمار ایران، (داراي همسر در شهر شیراز شناخته شدند 
شیوه نمونه گیري در این تحقیق طبقه بندي . نفر است 400درصد،  5تحقیق در جدول لین با خطاي 

در مرحله اول کل جامعه . شود مع آوري میدر این روش نمونه مورد نظر طی دو مرحله ج. تصادفی است

آماري براساس تقسیم بندي مناطق شهري صورت گرفته از سوي شهرداري شهر شیراز طبقه بندي شده 

در مرحله دوم از . شود ها به عنوان جمعیت نمونه نخستین انتخاب می و به صورت تصادفی تعدادي از آن

گردد  ر مجدداً به صورت تصادفی انتخاب میي مورد نظ ي نخستین، نمونه بین جمعیت نمونه

مندي جنسی هم زن و هم مرد در میزان تعارضات همسران مؤثر  هرچند رضایت). 165: 1373ساروخانی،(

مندي جنسی هر کدام  است، اما بهتر است با توجه به تفاوت رضایت جنسی در زن و مرد، میزان رضایت

لذا در این تحقیق جامعه آماري فقط زنان انتخاب . شودبه طور جداگانه و در دو تحقیق مجزا بررسی 

این پژوهش با استفاده از پرسشنامه . ها در این پژوهش، پرسشنامه  است ابزار گردآوري داده. اند شده

و پرسشنامه سنجش تعارضات میان ) 2005میستون و تراپنل، (، )SSS-W(مندي جنسی زنان  رضایت

موضوع مورد مطالعه به سنجش گذاشته شده و براي روایی آن از  )1996، 2استراوس(، )CTS(همسران 

ها، به صورت آزمایشی و در  روش پیش آزمون استفاده شده است که بعد از طراحی ابزار گردآوري داده

سپس با توجه به نتیجه پیش آزمون، اصالحات الزم . نفر از زنان متأهل به مورد اجرا گذاشته شد 50بین 

مندي  ي رضایت همچنین پرسشنامه. ها گردید یق وارد مرحله اصلی گردآوري دادهانجام شده و تحق
هاي فرهنگی ایران، بومی شد و بعد  جنسی با مشورت اساتید محترم قبل از پیش آزمون با توجه به مؤلفه

  .از اجراي پیش آزمون نیز اصالحاتی مجدداً در آن اعمال شد
ه در این پژوهش از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان براي اطمینان از پایایی سؤاالت پرسشنام

  .آلفاي هر کدام از ابعاد در جدول شماره یک گزارش شده است

                                                        
1 -survey 
2- Straus 
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مندي جنسی زنان و تعارضات  میزان ضریب آلفاي کرونباخ ابعاد رضایت): 1(جدول 

  میان همسران
مندي جنسی زنان و تعارضات میان  ابعاد رضایت

  همسران

ضریب آلفاي   تعداد گویه

  کرونباخ

  94.4/0  5  خشنودي جنسی

  79.3/0  6  تبادل کالمی جنسی

مندي جنسی زنان و تعارضات میان  ابعاد رضایت

  همسران

ضریب آلفاي   تعداد گویه

  کرونباخ

  93.8/0  6  تفاهم جنسی

  93.1/0  6  هاي ارتباطی جنسی   نگرانی

  92.4/0  6  هاي شخصی جنسی  نگرانی

  94.6/0  29  مندي جنسی کل رضایت

  88.6/0  8  تعارضات کالمی

  86.6/0  6  تعارضات روانی

  86.7/0  4  تعارضات فیزیکی

  93.5/0  18  میزان تعارضات زوجین

براي تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی و نیز از  SPSSدر این پژوهش از نرم افزار 

هاي آماري و معنادار بودن  ان دادن تفاوتهاي معنا داري، همچون رگرسیون چند متغیره براي نش آزمون

  .شود روابط فرضیات استفاده می

  تعریف متغیرها

  :متغیرهاي مستقل

باشد که ابعاد مختلف  منظور عمل و کنش جسمانی و عاطفی رابطه جنسی می: مندي جنسی رضایت

به پنج بعد تقسیم  آمیزش جنسی را دربر می گیرد و به احساس مثبت یا منفی بعد از آمیزش تأکید دارد و

  ).سطح سنجش ترتیبی( شود  سنجیده می )(SSS-Wشود که تمام ابعاد آن به وسیله پرسشنامه می

  ).سطح سنجش ترتیبی(منظور احساس رضایت از رابطه جنسی است  : خشنودي جنسی
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و هاي زنان از همسرشان به جهت وجود مشکالت  ها و دلواپسی منظور نگرانی: نگرانی ارتباطی جنسی

  ).سطح سنجش ترتیبی(مسائل جنسی در زن و روي آوردن همسر به روابط خارج از خانواده است 
نگرانی فرد از داشتن مشکالت جنسی خویش و میزان تأثیر آن بر سایر ابعاد : شخصی جنسی  نگرانی

  .شود زندگی زنان که مانع از لذت بردن و داشتن آرامش آنان در زندگی شخصی می

منظور ارتباط کالمی و گفت و شنود با همسر مثل بیان راحت احساسات، انتقادات و : نسیتبادل کالمی ج
  ).سطح سنجش ترتیبی(باشد  در زمینه رابطه جنسی می...پیشنهادات و

منظور آگاهی هر یک از همسران از نیازهاي جنسی طرف مقابل و تالش براي سازگار : تفاهم جنسی

  ).سطح سنجش ترتیبی( باشد شدن با او در رابطه جنسی می

  :متغیر وابسته

هر رفتار آشکار شامل بیانات ) 1981:158( 1بنابر تعریف ژانت چافتز: میزان تعارضات میان همسران

شفاهی توسط یک فرد بر علیه یک یا چند نفر از سایر اعضاي خانواده که بیانگر واکنش منفی نسبت به 

اده باشد، موردي از تعارض خانواده محسوب شود، که می توزیع هر منبع کمیاب و ارزشمند در داخل خانو

تواند با خشونت همراه شود و یا نشود و چافتز خشونت را به عنوان یکی از ابعاد تعارضات در نظر می 

ها اختالف  بر این اساس منظور از تعارضات میان همسران مسائلی است که زن و شوهر بر سر آن. گیرد

شوند، زندگی با همدیگر  مسران دچار مشکالت ارتباطی و حل مسأله میدارند و موقعیتی است که ه

بعد تعارضات  3گردد و به  هاي موجود براي طرفین دشوار می شود و پذیرش تفاوت برایشان مشکل می

منظور از میزان تعارض، میزان اختالفاتی است که بین زن و . شود کالمی، روانی و فیزیکی تقسیم می

  .آید مورد اختالف به وجود می شوهر بر سر مسائل

 2استروس CTSدر این مطالعه جهت سنجش  میزان تعارضات میان همسران و ابعاد آن  از مقیاس  

   .استفاده شده است) 1996(
منظور از تعارضات روانی این است که مسائل و مشکالتی که زوجین بر سر آن اختالف : تعارضات روانی

افتد و متعاقب  ها به خطر می کند که بهداشت روانی آن سران را درگیر میدارند، به قدري ذهن و روان هم

  .دهند آن، اقداماتی را براي رهایی از این وضعیت انجام می

                                                        
1 - Chafetz  
2 - Stroas 
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ها تا  در واقع وجود مشکالت و اختالفات آن. شدیدترین نوع تعارضات زوجین است: تعارضات فیزیکی
کند و گاه اثرات جبران ناپذیري را به  هم درگیر میحدي پیشرفت کرده که همسران را از نظر فیزیکی با 

  .گذارد جا می

هاي مداوم بین همسران، داد و فریاد در جریان صحبت و به شکل  داشتن جر و بحث: تعارضات کالمی
  .باشد شدیدتر آن فحش و ناسزا به یکدیگر از مصادیق تعارضات کالمی می

  هاي پژوهش یافته

با . گردد آمده از پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی اشاره می در این قسمت به نتایج به دست

بیشترین تعداد . سال به دست آمد 32نفر نمونه، میانگین سنی افراد  400توجه به آمار توصیفی از مجموع 

سواد، بیشترین میزان تحصیالت  کمترین میزان تحصیالت بی. گویان داراي تحصیالت دیپلم بودند پاسخ

سواد و در  ترین سطح، بی گویان نیز در پایین تحصیالت همسر پاسخ.باشد کارشناسی ارشد می گویان پاسخ

سال و بیشترین آن در  10گویان  ترین سن ازدواج پاسخ پایین. باالترین سطح دکتراي تخصصی بوده است

 نتایج در بخش.گویان از قومیت فارس بودند همچنین اکثر پاسخ. سالگی گزارش شده است 38سن 

گویان در حد متوسط رضایمندي جنسی  دهد که تقریباً نیمی از پاسخ توصیفی این پژوهش نیز نشان می

مندي خود را در زمینه رابطه جنسی با  درصد هم در حد پایین رضایت 35درصد در حد باال و  15داشتند، 

  .همسر خود اعالم کردند

گویان به تفکیک  اسخمندي جنسی پ توزیع درصدي میزان رضایت): 2(جدول شماره 

  ابعاد مختلف
  مندي جنسی ابعاد رضایت  ها تعدادگویه  پایین  متوسط  باال

 خشنودي جنسی  5  5/21  60  5/18

 تبادل کالمی جنسی  6  2/18  60  21

 تفاهم جنسی  6  5/20  2/62 2/17

 هاي ارتباطی جنسی  نگرانی  6 7/16  2/83  0

 هاي شخصی جنسی   نگرانی  6  2/15  7/84  0

  مندي جنسی کل رضایت  29 2/13  71  9/15
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مندي جنسی زنان را به تفکیک ابعاد مختلف نشان  توزیع درصدي میزان رضایت )2(جدول شماره

باشد، به  همان گونه که در جدول مشخص است آلفاي کرونباخ هر یک از ابعاد در حد باالیی می. دهد می
درصد از  60. درصد به دست آمده است 4/94گویه  29مندي جنسی با  طوري که کلیه ابعاد رضایت

درصد هم گزارش دادند  5/21اند و  شنودي جنسی را در حد متوسط تجربه کردهگویان خ پاسخ

شان  درصد در حد باال با همسر خود در زمینه رابطه جنسی 21همچنین . شان در حد پایین است خشنودي
درصد از  62همچنین تقریبا . درصد هم در حد پایین 2/18درصد در حد متوسط و  60کردند،  صحبت می

درصد هم در حد  5/20اظهار کردند که در حد متوسط با همسرشان تفاهم جنسی دارند و  گویان پاسخ

هاي ارتباطی و شخصی از  مندي جنسی، یعنی نگرانی در رابطه با دو بعد دیگر متغیر رضایت. پایین

این درصد  84ها را در حد باال نداشتند و تقریبا  مشکالت جنسی، هیچ کدام از پاسخ دهندگان این نگرانی

گویان این طور بیان  درصد از کل پاسخ 16در مجموع تقریباً . اند ها را در حد متوسط بیان کرده نگرانی

درصد  13درصد در حد متوسط و  71. باشد مندي جنسی با همسرشان در حد باال می کردند که رضایت

  .باشد هم در حد پایین می

ویان با همسرشان به تفکیک گ توزیع درصدي میزان تعارضات پاسخ): 3(جدول شماره

  ابعاد مختلف
تعداد   پایین  متوسط  باال

  ها گویه

  ابعاد تعارضات زوجین

 تعارضات کالمی 8  9/21  3/56  8/21

 تعارضات روانی  6  4/26  8/55  8/17

 تعارضات فیزیکی  4  0  9/78  2/21

  میزان تعارضات زوجین 18  75/22  25/53  24

گویان با همسرشان را به تفکیک ابعاد مختلف  ارضات پاسختوزیع درصدي میزان تع) 3(جدول شماره

 22تعارضات به سه بعد تعارضات کالمی، روانی و فیزیکی تقسیم شده است که تقریبا . دهد نشان می

درصد در حد متوسط و  56و حدود . گویان تعارضات کالمی در حد باال با همسرشان داشتند درصد از پاسخ
درصد افراد، تعارضات روانی در حد باال را  18این در حالیست که . پایین درصد هم در حد 30تقریباً 
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درصد هم اعالم کردند که میزان تعارضات روانی با همسر در حد متوسط بوده است؛  56گزارش دادند و 
رسد زمانی  چرا که به نظر می. اما تعارضات فیزیکی در حد پایین درصدي را به خود اختصاص نداده است

شود، تعارضات در حد متوسط و باال برداشت  هاي فیزیکی منتهی می الفات زوجین به درگیريکه اخت

  .شود می

مندي جنسی  معادله رگرسیون چند متغیري رابطه میان ابعاد مختلف رضایت): 4(جدول 

 زنان با تعارضات کالمی میان همسران

  سطح
  معنی داري

  نام متغیر B انحراف معیار T Betaمقدار 

 خشنودي جنسی  -261/0  10/0  -173/0 - 52/2  01/0

  تبادل کالمی جنسی  -264/0  10/0  -130/0  - 58/2  01/0

 تفاهم جنسی 0-/49  085/0  404/0 -  87/5 000/0

  هاي ارتباطی جنسی  نگرانی  023/0  090/0  014/0  25/0  7/0

 نگرانی هاي شخصی جنسی  226/0  10/0 119/0  24/2  02/0

R= 70/0                R2= 49/0                            Adj.R= 482/0                    F= 8/77                       

Sig = 000/0  

مندي جنسی زنان و تعارضات کالمی میان همسران را  رابطه میان ابعاد مختلف رضایت )4(جدول شماره

همبستگی بین ابعاد پنج گانه  دهد که میزان نتایج نشان می. دهد در قالب رگرسیون چند متغیره نشان می

. باشد که همبستگی خوبی به دست آمده است می 70/0مندي جنسی زنان با متغیر وابسته   رضایت

تعارضات کالمی (از واریانس متغیر وابسته  49/0ي این است که  نشان دهنده R2 همچنین ضریب تعیین

دهد که رابطه  نشان می Fداري و مقدار همچنین سطح معنا. شود با این ابعاد تبیین می) میان همسران

رابطه بین هر کدام از ابعاد . شود و به لحاظ آماري معنی دار است تأیید می 99/0بین این دو بیش از حد 

خشنودي از رابطه جنسی، تبادل (مندي جنسی با تعارضات کالمی میان همسران، در سه بعد اول  رضایت

بنابراین هرچه خشنودي از رابطه . باشد معکوس می) فاهم جنسیکالمی زوجین در زمینه رابطه جنسی و ت

ها  ها باالتر باشد، تعارضات کالمی میان آن جنسی، تبادل کالمی زوجین در این زمینه و تفاهم جنسی آن
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مندي بیشترین همبستگی را با  هاي جدول، تفاهم جنسی از ابعاد رضایت با توجه به داده. یابد کاهش می

میان همسران دارد، زیرا تفاهم جنسی زوجین در ارتباط با سایر ابعاد است و اگر زوجی  تعارضات کالمی
. هاي جنسی یکدیگر آگاهند در زمینه رابطه جنسی خود داراي تفاهم باشند، بدین معنا است که از خواسته

دي از رابطه بعد از تفاهم جنسی، خشنو. کنند بنابراین خشنودي بیشتري را هم از رابطه جنسی دریافت می

  .جنسی و تبادل کالمی زوجین در این رابطه بیشترین همبستگی را با تعارضات کالمی دارد

مندي جنسی  معادله رگرسیون چند متغیري رابطه میان ابعاد مختلف رضایت): 5(جدول 

 زنان با تعارضات روانی میان همسران

  سطح
  معنی داري

  نام متغیر B انحراف معیار T Betaمقدار

 خشنودي جنسی -287/0  078/0 -244/0 - 68/3  000/0

  تبادل کالمی جنسی -177/0 077/0 -111/0 - 29/2 02/0

 تفاهم جنسی  -367/0 064/0  -382/0  74/5 000/0

  هاي ارتباطی جنسی   نگرانی  -035/0 068/0 027/0 051/0 6/0

 هاي شخصی جنسی  نگرانی 217/0 076/0 146/0  85/2  005/0

R= 72/0                R2= 518/0                            Adj.R= 508/0                    F=89/33                      

Sig = 000/0  

مندي جنسی زنان و تعارضات  معادله رگرسیون چند متغیري بین ابعاد مختلف رضایت)5(جدول شماره 

شخص است میزان همبستگی بین دو همان طور که در جدول م. دهد روانی میان همسران را نشان می

ضریب تعین نیز گویاي این . دهد است که همانند فرضیه قبل همبستگی باالیی را نشان می 72/0متغیر 

مندي جنسی زنان تبیین  از واریانس متغیر وابسته توسط ابعاد پنج گانه رضایت 518/0مطلب است که 

میزان سطح معناداري نیز مانند . است 50/0ي نیز شود که این مقدار براي تعمیم به کل جامعه آمار می
همچنین همانند فرضیه .شود معناداري تأیید می 99/0دهد که این فرضیه با بیش از  فرضیه قبل نشان می

بعد از آن، خشنودي از رابطه جنسی و . قبل تفاهم جنسی بیشترین رابطه معنادار را با تعارضات روانی دارد

  .الت جنسی بیشترین ارتباط را دارندهاي شخصی از مشک نگرانی
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مندي جنسی  معادله رگرسیون چند متغیري رابطه میان ابعاد مختلف رضایت): 6(جدول 

 زنان با تعارضات فیزیکی میان همسران
  نام متغیر B انحراف معیار T Betaمقدار    سطح معنی داري

 خشنودي جنسی -079/0  061/0 -100/0 - 28/1  1/0

  تبادل کالمی جنسی -132/0 061/0 -123/0 - 16/2 03/0

 تفاهم جنسی -218/0 050/0  -336/0  32/4 000/0

  ارتباطی جنسی  نگرانی -017/0 053/0 019/0 - 31/0 7/0

 شخصی جنسی  نگرانی 203/0 060/0 202/0  38/3  001/0

R= 59/0                R2= 348/0                    Adj.R= 334/0                    F= 43/94                        

Sig = 000/0  

مندي جنسی زنان با تعارضات فیزیکی میان همسران در قالب  بررسی رابطه میان ابعاد مختلف رضایت

دهد که  نشان می Rمیزان . به تصویر کشیده شده است6معادله رگرسیون چند متغیره، در جدول شماره 

از واریانس متغیر وابسته توسط ابعاد  348/0همچنین . دهد نشان می 59/0همبستگی میان دو متغیره 

 99/0دهد که این فرضیه در حد  همچنین سطح معناداري نشان می. شود مندي جنسی تبیین می رضایت

هاي قبل در سه بعد اول  مندي جنسی و تعارضات فیزیکی مانند داده رابطه بین ابعاد رضایت. شود تأیید می

. شود افزایش هر کدام از این سه بعد باعث کاهش در تعارضات فیزیکی می معکوس است، به طوري که

همچنین سه بعد اول به ترتیب تفاهم جنسی زوجین، خشنودي از رابطه جنسی و تبادالت کالمی در 

توان  زمینه رابطه جنسی باز هم بیشترین همبستگی را با تعارضات از نوع فیزیکی آن نشان دادند که می

  .رتباط زنجیروار این ابعاد پی بردبه اهمیت و ا
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مندي جنسی  معادله رگرسیون چند متغیري رابطه میان ابعاد مختلف رضایت): 7(جدول 

  زنان با تعارضات میان همسران به روش گام به گام

Sig  مقدارT Beta B 
خطاي 

  داستاندار
Adj.R R2 R 

متغیروارد 

  شده
  مرحله

000/
0  

20.17/0
-  

71/0 -  1.76/
0 -  

087/0  50.4/0  50.
6/0  

تفاهم   71/0
  جنسی

  اول

000/

0  

4.69/0-  173/0  662/

0  

13/0  52.9/0  53.

2/0  

9/72

/0  

  نگرانی

هاي 

شخصی 
  جنسی

  دوم

005/

0  

2.83/0-  109/0-  1.03

4/0-  

36/0  53.7/0  53.

4/0  

خشنودي   73/0

  جنسی

  سوم

R= 735/0                R2= 54/0                            Adj.R= 537 /0                    F= 43/94                        

Sig = 005/0  

مندي جنسی زنان و تعارضات میان همسران  ، نتیجه آزمون فرضیه رابطه ابعاد رضایت7در جدول شماره 

مندي جنسی زنان بر  بررسی رابطه ابعاد پنج گانه رضایت. به روش گام به گام، نشان داه شده است

همسران، به دنبال این بوده که کدام یک از این ابعاد پنج گانه با تعارضات بیشترین رابطه تعارضات میان 

ي معکوس با  داراي رابطه 71/0نتایج نشانگر آن است که  تفاهم جنسی با همبستگی . را داشته است

با  هاي قبلی هم بیشترین همبستگی را مندي جنسی که در فرضیه بعدي از رضایت. متغیر وابسته است

هاي شخصی از مشکالت جنسی است که ارتباط مستقیمی با  بعد بعدي نگرانی. داد متغیر وابسته نشان 

اند، از آینده ارتباط جنسی خود با  زنانی که مشکالت جنسی داشته. میزان تعارضات زوجین دارد
ها در  را از آنهمسرشان و مسائل پزشکی مرتبط با آن نگران هستند، عالوه بر اینکه امکان لذت جنسی 

ها  ها را کاهش داده و در بقیه ابعاد زندگی شخصی و مشترك آن گیرد، میزان اعتماد به نفس آن رابطه می

پیامدهاي این نگرانی حتی اگر به صورت آشکار نمود پیدا نکند، به طور . دهد نیز خود را نشان می
خشنودي از . کنند با همسر بروز می هاها و اختالفات و کشمکش ناخودآگاه با میزان رضایت جنسی آن
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رابطه جنسی نیز رابطه معکوس با متغیر وابسته نشان داده است در واقع وقتی بین زوجین تفاهم جنسی 
هاي معقول او را برآورده نسازد،  هاي جنسی همسرش آگاه نباشد یا خواسته برقرار نباشد و مرد از خواسته

بنابراین همان طور که گفته . ایت پس از رابطه را از زن داشتقطعاً نباید انتظار احساس خشنودي و رض

  .شد این ابعاد به طور زنجیر وار در ارتباط با هم قرار دارند

مندي جنسی زنان و تعارضات میان  آزمون فرضیه رابطه میان رضایت): 8(جدول 

 همسران

خطاي   R R2 Adj.R  متغیر مستقل
 استاندارد

B  Beta F  سطح
  معناداري

مندي  ترضای

  جنسی

72/0  518/0  503/0  30/0  116/0-  726/0-  442/  000/0  

  

مندي جنسی زنان و شاخص کلی  آزمون فرضیه رابطه میان شاخص کلی رضایت 8جدول شماره 

میزان همبستگی بین این دو متغیر . دهد را نشان می) کالمی، روانی و فیزیکی(تعارضات میان همسران 

از واریانس تعارضات میان همسران توسط  52/0دهد که  عین نشان میهمچنین ضریب ت. باشد می 72/0

. باشد می 52/0شود که این میزان براي تعمیم به کل جامعه نیز  مندي جنسی زنان تبیین می رضایت

مندي جنسی باالتر باشد،  بدین ترتیب هرچه رضایت. اي معکوس است رابطه بین دو متغیر نیز رابطه

. یابد مندي پایین باشد، تعارضات افزایش می کند و هر چه رضایت کاهش پیدا می تعارضات میان همسران

یعنی اگر میزان تعارضات باال برود، به تبع آن . توان از دو جهت وابسته به هم دانست این دو متغیر را می

دهد که  نشان می 99/0تأیید شدن این فرضیه در سطح . یابد مندي جنسی کاهش می میزان رضایت

تواند به عنوان یک عامل مهم هرچند مخفی در تعارضات  مندي جنسی به ویژه در زنان چقدر می ایترض

نتیجه افزایش  تعارضات و حل نکردن مسائل مربوط به رابطه . هاي زوجین مؤثر باشد و کشمکش

اي  نتیجه. اندازد جنسی، باعث افزایش میزان اختالفات میان همسران شده و کانون خانواده را به خطر می
بنابراین اختالل در هر کدام از ابعاد  .شود گیر زوجین، بلکه فرزندان و حتی جامعه می که نه فقط گریبان

. مندي باعث ایجاد تعارض میان زوجین به صورت کالمی، روانی یا فیزیکی خواهد شد پنج گانه رضایت

ال اگر تبادل کالمی و گفتگوي بین به عنوان مث. ابعاد این دو متغیر به هیچ عنوان از هم جدا نیستند
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هاي جنسی خود را با یکدیگر مطرح  ي جنسی باشد و زوجین مسائل و خواسته همسران در زمینه رابطه

تفاهم . گردد هاي جنسی همسرشان افزایش یافته و باعث تفاهم جنسی می کنند، آگاهی زوجین از خواسته
از طرف دیگر چنانچه انواع . ر پی خواهد داشتجنسی نیز خشنودي از رابطه جنسی را براي زوجین د

به عنوان مثال تعارضات روانی . هاي دیگر زندگی سرایت خواهد نمود تعارضات زوجین حل نشود به حوزه

  . بین همسران در صورت تداوم حتی ممکن است به درگیري هاي فیزیکی هم کشیده شود

  بحث و نتیجه گیري

. مندي جنسی زنان و میزان تعارضات میان همسران انجام شد یتاین پژوهش با هدف بررسی رابطه رضا

هاي به دست  نفر  از زنان متأهل شهر شیراز بود که پس از اجراي پیمایش، داده 400جامعه آماري شامل 

نتایج نشان داد که رابطه . آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

هاي ارتباطی از مشکالت جنسی، با ابعاد تعارضات  مندي جنسی به غیر از بعد نگرانی رضایت بین ابعاد

مندي جنسی  همچنین رگرسیون چندمتغیره میان ابعاد مختلف رضایت. میان همسران تأیید شده است

هاي  زنان و تعارضات میان همسران به روش گام به گام نشان داد که تفاهم جنسی زوجین، نگرانی

صی از مشکالت جنسی و خشنودي از رابطه جنسی با تعارضات میان همسران داراي بیشترین رابطه شخ

مندي جنسی زنان و  آزمون فرضیه اصلی این پژوهش یعنی رابطه میان رضایت. باشد و همبستگی می

شود یعنی رابطه میان این دو  تأیید می99/0تعارضات میان همسران با همبستگی باال و در سطح 

مندي جنسی زنان باالتر باشد، تعارضات  بنابراین هرچه که میزان رضایت. اي معکوس است غیر،رابطهمت

دهد  همچنین در یک جمع بندي کل، باید بگوییم که نتایج این پژوهش نشان می.یابد زوجین کاهش می

و  مندي جنسی زنان در زندگی زناشویی،نقش مهمی در داشتن رضایت از زندگی مشترك که رضایت
هاي پیشین داخلی و  پژوهش.ها و متقابالً کمتر شدن میزان تعارضات میان همسران دارد آرامش روانی آن

اند،هر چند به  مندي جنسی زوجین در زندگی را گزارش داده خارجی در این زمینه نیز، نقش مهم رضایت

  .اندها وتعارضات زوجین نپرداخته  طور اخص به بررسی تأثیر آن بر میزان درگیري

بنابراین تشکیل . خانواده به عنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه، از اهمیت ویژه اي برخوردار است    

هاي حفظ ثبات و استحکام آن، از اولین ضروریات یک جامعه به حساب  تر از آن راه خانواده و مهم

از طریق قانونی و مشروع ترین کارکردهاي پیوند زناشویی، تأمین نیاز جنسی زوجین  یکی از مهم.آید می
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در زندگی زناشویی،کیفیت زندگی خوب و روابط لذت بخش جنسی یکی از عوامل خوشبختی .باشد می
. شود است،زیرا رضایت بخش نبودن آن، سبب ایجاد محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می

  ).39: 1387فروتن و میالنی، (

ه شاید به وضوح دیده نشود و زوجین در ذهن و روان خود تعارضات روانی از جمله پیامدهایی است ک
بر . درگیر با اختالفاتشان باشند، ولی اثرات آن به صورت تعارضات کالمی یا فیزیکی بروز خواهد نمود

. مندي جنسی زنان و تعارضات روانی زوجین رابطه وجود دارد اساس یافته هاي این پژوهش بین رضایت
باشد  مندي جنسی می هاي روانی، عدم رضایت ه که علت بسیاري از آشفتگیمطالعات متعددي نشان داد

چرا که .باشد عاملی که به ویژه در خصوص زنان بیشتر مطرح می). 292: 1378ساکی و بحرینیان، (

باشد، که اگر به این موضوع توجه نشود، ارضا  مسائل عاطفی و روانی در روابط جنسی زنان بسیار مهم می

اي در چین به  در طی مطالعه) 2007(پاریش و همکارانش. ظر فیزیکی نیز دشوار خواهد بودشدن زن از ن

اي رسیدند که درك عاطفی همسر براي زن بسیار حائز اهمیت است، در حالی که براي  چنین نتیجه

مندي جنسی  مطالعات اندکی در خصوص اهمیت رضایت. باشد مردان جنبه فیزیکی آن بیشتر مطرح می

در حالی که . مندي زوجین و به طور کلی رضایت از زندگی در ایران انجام شده است اد رضایتدر ایج

ها از رابطه جنسی با  مندي آن هاي زوجین ناشی از عدم رضایت اي از تعارضات و کشمکش بخش عمده

به مندي یا عدم رضایت جنسی  بنابراین رضایت. اطالعند باشد که اکثر زوجین از آن بی همسرشان می

تعارضات . عنوان یک دلیل پنهان براي رابطه بهتر یا کشمکش و تعارض بین همسران مطرح است

گذارد،البته اگر  کالمی کمترین اثري است که نارضایتی از رابطه جنسی بر روابط بین همسران به جا می

هاي  یکی از راه. این موضوع ادامه یابد و حل نشود، پیامدهاي جبران ناپذیري را بر جاي خواهد گذاشت

راهی که اگر . جلوگیري اساسی از بروز چنین مشکالتی، تبادل کالمی زوجین در زمینه رابطه جنسی است

را در این رابطه به کار ببرند، بسیاري از  زوجین نسبت به آن آگاهی و اطالعات داشته باشند و آن
  .مشکالت موجود ایجاد نخواهد شد

مندي جنسی متفاوت عمل  ت روحی و جسمی در زمینه رضایتزن و مرد به دلیل ساختمان متفاو

شود که یکی از  عدم آگاهی و اطالعات از رابطه صحیح جنسی و لذت دو طرفه، باعث می. کنند می
باشد، لذت کافی و مناسب را از رابطه جنسی نبرده و این مسئله باعث تنش و  طرفین که معموالً زن می

هاي پژوهش عدم  با توجه به یافته. ر بروز و ظهور خواهد نمودشود که در روابط دیگ استرسی می
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باشد که تفاهم جنسی و  مندي جنسی زنان،یکی از فاکتورهاي مؤثر بر تعارضات میان همسران می رضایت

به همین . مندي جنسی است تبادل کالمی زوجین در زمینه رابطه جنسی از ابعاد مهم و اثر گذار رضایت
همان طور که پژوهش . باشد همسران نیز یکی از عوامل مهم رضایت زناشویی میمیزان، رضایت جنسی 

ها و  نشان داد که رضایت جنسی زنان، یکی از فاکتورهاي کلیدي است که در شاد بودن آن) 2000(رافی 

هاي سنتی در این زمینه بر نارضایتی زنان از  البته وجود کلیشه. رضایت از زندگی مشترکشان تأثیر دارد
همان گونه که در .ابطه جنسی بی اثر نیست،نظیراین تفکر که تمکین جنسی فقط مخصوص زن است ر

کند که بعضی از وظایف در درون خانواده  بحث نظري پژوهش، اسکانزونی نیز این موضوع را مطرح می

بین ها، باعث ایجاد کشمکش در  به شکلی اساسی بین زن و مرد تقسیم شده است و اخالل در انجام آن

برطرف کردن نیاز جنسی و عاطفی مرد از سوي همسرش یکی از وظایفی است که براي . شود زوجین می

) 2003( 1توان بی ارتباط با پژوهش نیکلسون و بار این موضوع را نمی. زنان در خانواده تعریف شده است

ربه، جنسیت، روابط اي بین دانش، تج دهد رابطه پیچیده ها نشان می هاي در پژوهش آن یافته. دانست

ها زنان دو چیز  در تمام این مصاحبه. قدرت و تفکرات در مورد نقش زنان در یک رابطه جنسی وجود دارد

میل ) 2باشد  میل جنسی مردانه همچنان فعال، نیازمند و متقاضی رابطه جنسی می) 1: اند را مطرح نموده

نتایج این پژوهش . باشد ست و منفعل میجنسی زنانه نسبت به میل جنسی مردانه فعال و متقاضی نی

همچنین مردان به کمیت رابطه . مردانه ساخته شده است/ دهد تمایالت جنسی بر دو وجه زنانه نشان می

ي سطح پایین آگاهی افراد در زمینه  این تفکرات نشان دهنده. اندیشند جنسی و زنان به کیفیت آن می

داد که تا چه اندازه میزان اطالعات و آگاهی زنان از رابطه  هاي پژوهش نشان یافته.باشد امور جنسی می

ها را از نظر  همچنین بسیاري از زنان گزارش دادند که همسرشان آن. جنسی با همسرشان پایین است

به عبارت دیگر . سازد ها را در رابطه برآورده نمی هاي جنسی آن کند و خواسته عاطفی و جنسی درك نمی
الزم .سی زوجین پایین باشد، انتظار خشنودي و رضایت از رابطه، انتظار نادرستی استاگر میزان تفاهم جن

مندي و اثرات ناشی از عدم رضایت، پژوهشی گسترده را  به ذکر است که مطالعه عوامل مرتبط با رضایت
به ارضاي نیاز جنسی اگر درون خانواده به درستی انجام گیرد و رضایت را براي هر دو طرف . طلبد می

شود، مشکالت و تنش در  ها تضمین می همراه داشته باشد، ضمن اینکه سالمت جسمی و روحی آن

                                                        
1-  Nicolson & Barr 
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تر  یابد، ضمن اینکه پایبندي و وفاداري زوجین به پیمان مقدس ازدواج، محکم درون خانواده کاهش می
رسد،  ر میبنابراین به نظ. شود خواهد شد و از بسیاري از انحرافات اخالقی و جنسی هم جلوگیري می

اهمیت دادن به این موضوع، نه تنها از نظر روانشناسی و جامعه شناسی ضروري است، بلکه بعد اخالقی و 

ضمن اینکه حفظ استحکام و ثبات خانواده و تضمین سالمت . دینی آن را هم نباید کم اهمیت شمرد
ه افزایش آگاهی زوجین و کاهش تواند در زمین بنابراین پیشنهادات زیر می. طلبد جامعه، عزمی ملی را می

  :تعارضات زوجین مؤثر باشد

  . اجباري نمودن دوره آموزشی ویژه روابط جنسی همسران براي جوانان در شرف ازدواج -

هاي روانشناسی، پزشکی و حتی جامعه شناسی به  هاي رشته اختصاص حداقل یکی از گرایش -

 .ینهاین موضوع و تربیت آکادمیک و علمی متخصصان در این زم

هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی افراد جامعه و انتشار و پخش بروشورها  برگزاري کارگاه -

 .هاي آموزشی به متأهلین و کتابچه

انجام تحقیقات و پژوهش هایی با رویکرد کیفی در باب مسائل جنسی و در جهت دستیابی به  -

 . هاي عملی حل راه

سائل جنسی افراد و اشاعه فرهنگ مراجعه به مشاور ایجاد و گسترش مراکز مشاوره در زمینه م -

 .ها در این زمینه

  :شود موضوعات زیر توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرند در پایان نیز پیشنهاد می     

به طور اختصاصی عوامل تأثیر گذار بر رضایت ( مندي جنسی زوجین  عوامل مؤثر بر رضایت -

  ).زن یا شوهر

 .نسی بر سالمت جسم و روحمندي ج تأثیر رضایت -

 .هاي خانوادگی ها به ارزش مندي جنسی زن یا مرد بر پایبندي آن تأثیر رضایت -

تواند مکمل این تحقیق  که می(مندي جنسی مردان با تعارضات میان همسران  رابطه رضایت -

 ). بوده، نتیجه آن بر اي ارائه راهکارهاي مناسب مفید باشد
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