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 چکیده 

سالمت جنسی قسمتی از سالمت روانی است واختالل آن می تواند سالمت جسمی ر ا به شدت تحت تأثیر هدف: 

شود، به علت آگاهی  مشکالت جنسی که باعث نابودی زندگی و روابط زناشویی می بیش از نیمی از. قرار دهد

 های اختالل شیوع تعیین منظور به مطالعه. این شود در مورد روابط جنسی ایجاد می ناکافی یا عقاید نادرست

  .شد انجام یزدشهر  متأهل مردان و زنان در آن بر مؤثر عوامل و جنسی

. انجام شد یزد ساله شهر 55تا  00نفر از متأهلین )زن و مرد(  360ر روی باین مطالعه تحلیلی مواد و روش ها: 

ها، دو پرسشنامه مجزا برای زنان و مردان بود. جهت  ای احتمالی و ابزار گردآوری داده خوشه یگیر روش نمونه

 برای بررسی اعتماد علمی آن از آزمون مجدد استفاده شد. داده بررسی اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا

 و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.  ANOVA  ها با آزمونهای آماری

های جنسی رنج می بردند. شایع ترین  حداقل از یکی از اختاللمردان،  6/11زنان و%  1/20ه ها: حدود% یافت

شایعترین عامل مؤثر در نرسیدن به ارگاسم، در بین زنان  هر دو جنس کاهش میل جنسی بود.اختالل جنسی در 

 (،3/20ثر در کاهش میل جنسی )%( و شایع ترین عامل مؤ1/11تماس جنسی از نظر آن ها )% مناسب نبودن زمان

  ( بود.1/03)% های نعوظی مردان، ترین عامل مؤثر در بروز اختالل شایع. تغییر شرایط عادی زندگی بود

با توجه به یافته ها، ضروری است دست اندرکاران بهداشتی به آموزش روابط جنسی صحیح اهمیت نتیجه گیری: 

 ا در اولویت امور قرار دهند.های جوان ر زوج داده و مشاوره جنسی جهت

 

 تمایالت جنسی، زنان، مردان. روانی، بهداشت جنسی، آموزش جنسی، اختالل هایواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

 شخصیت، به ارتقای منجر که است انسان اجتماعی و عقالنی عاطفی، جسمی، جنبه های سازگاری و هماهنگی معنای به جنسی سالمت

 بین روابط ارتباطات و بلکه است بخش لذت تنها نه جنسی روابط صورت این در و(kadri et al,2002 )گردد می او در عشق و روابط

 عوامل تأثیر تحت که هورمونی است و عصبی عروقی، عوامل تعامل حاصل پیچیده، فرآیند یک روابط می کند. این تقویت نیز را فردی

می  قرار مذهب و فرهنگ و اجتماع، خانواده بر حاکم های سنت فردی، بین روابط فرد، شناختی زیست های ویژگی مانند مختلفی

 . (Fourcroy, 2003)گیرد

) اوحدی،  است روان بهداشت ویژهه ب و عمومی بهداشت مسائل مهمترین از یکی انسان جنسی رفتارهای و تمایالت مطالعه و شناخت 

( 1310)اوحدی،  است ارتباط یک به بخشیدن معنا در انسانها قلبی یآرزوها ترین عمیق و احساسات ترین درونی جنسی، تمایالت( 1310

 عرفانی و معنوی نیازهای حیطه در بلکه خواب، و هوا به نیاز و گرسنگی تشنگی، مانند انسان فیزیولوژیک نیازهای رده در تنها نه جنسی نیاز

 و واحد تفسیری وجه، هیچ به اما است؛ جهانی و لمللیا بین مفهومی سکس گرچه. شود می گرفته درنظر کمال و زیبایی به نیاز چون

 (1310)اوحدی، ندارد مطلق تعبیری

 مشابه، های جنسی فعالیت بنابراین هستند؛ آموختنی جنسی رفتارهای و نگرش باشد، می غیرارادی و ذاتی جنسی، تمایالت اینکه وجود با

 دهه در که آنجا یابد. از تغییر دیگر زمان به زمان یک از شخص، یک برای تیح و باشد داشته متفاوتی معانی مختلف، افراد برای تواند می

 بیشتر سالمت سوی به بود خواهد قادر فرد افزایش آگاهی، با است، کرده تغییر جنسی بهداشت و سالمت مورد در اجتماعی نگرش گذشته،

 (1310)اسدی فرد،  کند حرکت جنسی روابط و مسائل

 امری انسان پایداری و بقا برای آن ضرورت و غذاست به او احتیاج از حادتر و تر ژرف بسیار همنوعش جانب از وازشن و محبت به انسان نیاز

 خشم کور، عصبیت چون وخیمی نتایج جنسی سالمت و امنیت از کافی برخورداری عدم که اند داده نشان ها مطالعه. است انکار قابل غیر

 کافی مهارت و توانایی عدم کودك، از مراقبت و شدن والد برای روحی و جسمی توانایی عدم مخدر، وادم از استفاده افسردگی، حد، از خارج

 .(Richard, 1999) دارد دنبال به را مرگ حتی و فرزندکشی جامعه، در شکوفایی توانایی عدم عاطفی، و سالم رابطه یک داشتن برای

 است درصد 63 تا 05 زنان در و درصد 50 تا 10 مردان در جنسی مشکالت یوعکه ش میدهد نشان آمریکا و اروپا در جدید تحقیق های

(Heiman,2002). سوء سابقه واژن، عضله های انقباض دردناك، مقاربت جنسی، میل کاهش یا فقدان زنان جنسی های اختالل مهمترین 

 به ارگاسم نرسیدن مردان و زنان بین در كمشتر جنسی مشکل شایعترین .(Robrt, 2004)است بوده ارگاسم فقدان و جنسی استفاده

 این. (Štulhofer et al, 2005)  میرسند ارگاسم جنسی به تماس طی زنان درصد 20 تا 30 فقط که دهند می نشان ها است. مطالعه

 اختالل های جنسی دیگر به تواند می روانی اختالل های و خشم اضطراب، بر عالوه که شود می منجر جنسی رابطه از لذت به عدم  مسأله

 . (Meston, 2003) شود منجر دردناك مقاربت نتیجه در و مقاربت از ترس واژن، اطراف های ماهیچه انقباض مثل

هستند. این  مبتال آن به متحده ایاالت در مرد میلیون 00 تقریبی طور به که است مردان بین در شایع مشکالت از جمله نیز جنسی ناتوانی 

 جنس، دو هر در دیگر جنسی اختالل های از دیگر کی. ی(Richard , 1999)  دارد باالیی شیوع سال 65 باالی مردان در ویژه به مشکل

 ترس ناتوانی جنسی، از ترس اضطراب، هیجان، مثل مسائلی را اختالل این علل ترین عمده است. پژوهشگران جنسی میل فقدان کاهش یا

 سابقه و جنسی شریک توسط فرد های انتظار نشدن برآورده همسر، خصوص به اطرافیان با یشخص مشکالت جنسی، شریک توسط انتقاد از

 ما کشور در آنجاکه از (Sandfort et al, 2004) است سال 52 تا 11 جنسی اختالل های سن ترین دانند. شایع می جنسی استفاده سوء
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 صورت به افراد روزانه رفتارهای پنهان در صورت به ل ها اختال این وجود نیست، راحت جنسی مشکالت بیان مذهبی و فرهنگی دالیل به

 طالق، مثل اجتماعی معضالت به موضوع این می افتد. بی توجهی به اتفاق مورد بی های عصبانیت و اجتماعی و خانوادگی های درگیری

 کند. اهمیت می تهدید را جامعه سالمت که می شود منجر و جسمی روانی -روحی مختلف بیماریهای و مخدر مواد به اعتیاد جنایت، جرم،

 از بیش که این به توجه با .(Robert, 2004)است شده شناخته پیش از بیش زندگی از رضایت و کیفیت ارتقای منظور به جنسی سالمت

 مورد در نادرست دوعقای ناکافی آگاهی یا ناآگاهی علت به شود می خانوادگی و روابط زندگی نابودی باعث که جنسی مشکالت از نیمی

 آن ایجاد در مؤثر عوامل و جنسی اختالل های شیوع تعیین هدف با مطالعه این .(Štulhofer et al, 2005) می شود ایجاد جنسی روابط

 .شد انجام یزد شهر متأهل مردان و زنان در

 

 
 روش تحقیق 

 احتمالی ای خوشه گیری نمونه روش به که شد انجام شهر یزد ساله 55 تا 00 مرد( و )زن متأهلین از نفر 360 برروی تحلیلی مطالعه این

 چهار شد. این تقسیم و جنوبی شمالی غربی، شرقی، منطقة چهار به شهر مرکزی میدان اساس بر یزد شهر که ترتیب این شدند. به انتخاب

 پارك، مثل جمعیتی مختلف اقشار و ها تجمع گروه مرکز اصلی مناطق منطقه، هر در می دادند. سپس تشکیل را اصلی های خوشه قسمت،

 از را ها نمونه و کرد مراجعه مکان ها این به روز مختلف ساعت های در شدند. پژوهشگر انتخاب علمی یا تفریحی مراکز ورزشی، سالن های

 پرسش دو ها داده گردآوری رنمود. ابزا انتخاب بودند، مطالعه در شرکت به و مایل تحقیق اهداف در شده تعریف شرایط واجد که کسانی بین

 آزمون از آن علمی اعتماد بررسی برای و محتوا اعتبار روش از نامه پرسش علمی اعتبار بررسی جهت. بود مردان و زنان جهت مجزا نامه

 .شدند تحلیل کای و مجذور ANOVA آماری  و آزمون های SPSSافزار  نرم با داده ها .شد مجدد استفاده

  یافته ها

درصد( و خانه  0/21مقطع تحصیلی دیپلم)  در سال، 30 تا 00 سنی محدوده درصد( در 25 یا نفر 23 ) آنها اکثر مطالعه، مورد زن 110 از

 داشتند، قبلی ازدواج ناموفق که افرادی از کدام هیچ درصد( یک بار ازدواج نموده بودند و 1/21درصد( بودند. اکثر آن ها ) 6/10دار )

 سال بود. 00تا  10درصد( بین  2/31دانستند. مدت زمان تأهل در اکثر زنان ) نمی مؤثر امر این در را جنسی مشکالت

درصد( و کارمند  23دیپلم ) تحصیلی مقطع در سال، 20 تا 30 سنی محدوده دردرصد(  2/50) مردان اکثر مطالعه، مورد مرد 110 از

 بودند، نموده ازدواج یکبار از بیش که افرادی ازدرصد  3/0نموده بودند و درصد( یک بار ازدواج  26درصد( بودند. اکثر آن ها ) 2/32)

سال  00تا  10درصد( بین  30) مردان اکثر در نیز تأهل زمان مدت. دانستند می مؤثر قبلی ازدواج بودن ناموفق در را جنسی های مشکل

 بود.
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 دو هر در جنسی اختالل ترین شایع د.بردن می رنج جنسی ایه اختالل از یکی از حداقلدرصد مردان  6/10درصد زنان و  1/23حدود 

 (1درصد( بود. )جدول شماره  51درصد( بیش تر از مردان ) 2/60) زنان در اختالل این اما بود، جنسی میل کاهش جنس

 

 

 مردان و زنان جنسی در اختالل های انواع فراوانی: 1جدول 
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 اختاللهای بروز در مؤثر عوامل ترین شایع .بودند راضی خود جنسی تماس از همیشهدرصد از مردان  0/20درصد از زنان و  5/01فقط 

 (0 شماره جدول د. )بو حاملگی از ترس و زندگی عادی شرایط تغییر زنان، بین در جنسی

 در جنسی اختالل های بروز در موثر عوامل شایع ترین فراوانی: 2جدول 

 زنا
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 مردان در جنسی اختالل های دربروز موثر عوامل ترین شایع : فراوانی3جدول 

 

 اضطراب و ها آن انتظارات نکردن برآورده زمینه در جنسی شریک با مشکالت مردان، در جنسی های اختالل بروز در مؤثر عوامل ترین شایع

 (3 شماره جدول . )بود زیاد

 به(، >p ./.5داشت ) وجود داری معنی ه یرابط جنس دو هر در جنسی مشکالت شیوع با تأهل های سال و شغل تحصیالت، ، سن بین

 .یافت می افزایش جنسی های اختالل تعداد و شیوع سن، افزایش با جنس دو هر در که طوری

 در مشکل کمترین و بین کارگران در مشکل بیشترین نیز آقایان در و( >p ./.5)بود  دار خانه زنان از تر بیش مشکل شیوع کارمند زنان در

 (. >p ./.5شد ) مشاهده آزاد مشاغل بین

 افزایش با آقایان در همچنین(. 0p=./2)بود ترشده بیش جنسی های اختالل شیوع و تعداد ازدواج، های دفعه تعداد افزایش با آقایان در

 (.=0p./1) داشت وجود جنسی های اختالل شیوع افزایش تأهل های سال
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 بحث 

درصد مردان  6/10درصد زنان و  1/23 و شود می تلقی جامعه عمده مشکالت از یکی نوانع به جنسی مشکالت که داد نشان تحقیق نتایج

 23 زنان در ا ر مشکالت این شیوع آمریکاکه کشور در مشابه های تحقیق با مقایسه در که بردند می رنج جنسی های اختاللحداقل از یکی 

 . (Rosen, 2000)است خورداربر باالیی رقم از اند، نموده اعالم درصد 31 مردان در و درصد

 خود تحقیق در همکاران و ریچارد. بود جنسی میل کاهش زنان در و زودرس انزال مردان در جنسی اختالل ترین شایع حاضر مطالعه در

 و دانمر در درصد  50 به  0000 سال در رقم این که اند کرده ذکر درصد 31 مردان در و درصد 23 زنان در را جنسی های اختالل شیوع

 حیای و شرم وجود جنسی، های آموزش بودن ناکافی دلیل به تواند می اختالف این .(Richard, 1999) یافت افزایش زنان در درصد 63

 .باشد جنسی مسائل بیان جهت فرهنگی های اعتقاد دلیل به زیاد

 سال در مهرابی که مشابهی پژوهش در. بود ینعوظ های اختالل و جنسی میل کاهش مردان در شایع های اختالل سایر حاضر مطالعه در

 Mehrabi) درصد اعالم نموده است 6/35زودرس را  انزال و درصد 0/16 را نعوظی های اختالل شیوعاست،  داده انجام تهران در  1310

et al, 2003) .که مشابهی پژوهش در . بود ارگاسم به رسیدن عدم و جنسی میل کاهش حاضر، مطالعه در زنان در شایع های اختالل سایر 

درصد کاهش میل جنسی  0/11، داشتند مشکل ارگاسم به رسیدن دردرصد زنان همیشه  2/11 شد، انجام همکاران و الکساندر توسط

 و کارمن مطالعه در همچنین. (Štulhofer et al, 2005)برند می رنج جنسی مشکالتدرصد حداقل از یکی از  1/33وجود داشت و 

 خود جنسی، استفاده سوء.(Carman et al, 2001) داشتند جنسی میل کاهش زنان درصد 13 درمانی مراکز کارکنان ویر بر همکاران

 عدم و واژن عضالت انقباض ترس، جنسی، رابطه از لذت عدم به توان می جمله آن از که گیرد می بر در را جنسی مشکالت از وسیعی طیف

  د.نمو اشاره ارگاسم

 میزان و بودند راضی خود جنسی تماس از همیشه مردان از درصد 0/20درصد از زنان و  5/01ر نشان داد که فقط نتایج مطالعه حاض

  .(Morten, 2003)رضایت جنسی در زنان بسیار کم تر از مردان بود نیز بلکسون مطالعه در. بود مردان برابر دو زنان در نارضایتی

 مندی آن دارد. عالقه کیفیت بر سزایی به تأثیر روابط این روانی و عاطفی های جنبه سایر و بوده زوجین کلی روابط از جزیی جنسی روابط

 جنسی اختالالت بروز مانع می تواند همسر جانب از ظاهری مطلوبیت به داشتن اطمینان و زندگی شرایط از رضایت و مشترك زندگی به

 و نداشتن جنسی مسائل چگونگی از اصولی و صحیح درك عدم سی،جن مسائل درباره کردن صحبت از خجالت رسد می نظر به .گردد

 معتقد جهانفر این رابطه، باشد. در مشترك زندگی اولیه های تجربه در جنسی مشکالت بروز در مؤثر علل از زمینه این در کافی اطالعات

 فیزیکی کامل تجربه کسب الزمه کفایت جنسی، و بوده او با عاطفی عمیق ارتباط برقراری در مهمی ابزار جنسی، شریک رفتار نوع که است

 عشق برقراری به قادر را زوجین افتد، می اتفاق زوج در منظم و مداوم طور به که جنسی رفتار .(Bonierbale et al, 2003) است عشق

 .کند می متقابل
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 نتیجه گیری
 در اصلی از محورهای تواند می آن، به پاسخگویی هنحو و یکدیگر تمایالت و جنسی روابط از صحیح شناخت در جوان های زوج آموزش

 داری معنی ارتباط جنسی مشکالت با شغل و ازدواج مدت طول ، تحصیالت سن، بین حاضر پژوهش در. باشد ازدواج از قبل مشاوره جلسات

رسد  می نظر بود. به شده تر بیش جنسی مشکالت میزان تأهل های سال افزایش و سن افزایش با آقایان در که به طوری آمد، دست به

 مغز روی بر چنین روند پیری هم و شود می هورمونی تغییرات باعث و گذارد می اثر جنسی پاسخ چرخه و جنسی فیزیولوژی بر سن افزایش

 می جنسی مشکالت افزایش باعثو  می یابد کاهش تدریج به نیز مقاربت فراوانی و جنسی میل سن، افزایش با گذارد. لذا می اثر

 کسب رسد می نظر به که بود شده کمتر جنسی مشکالت تحصیالت، میزان افزایش با ها خانم در همچنین .(dastjerdi et al,2002)شود

 منجر جنسی مسائل از حاصل شکایتهای کاهش به کرده، تحصیل های خانم در جنسی مشکالت با برخورد زمینه در بیشتر تجربه و علم

 می که داشتند مشاغل سایر به نسبت کمتری جنسی مشکالت آزاد شغل دارای مردان و دار خانه زنان رحاض پژوهش در همچنین. میشود

 بومار. باشد جنسی مشکالت بر بهتر غلبه برای افراد این در تر بیش و آزادتر های فرصت داشتن و کمتر ذهنی های مشغولیت دلیل به تواند

 گزارش آنان زناشویی رابطه با زنان و مردان در کننده خسته و سنگین مشاغل بین را داری معنی ارتباط خود مطالعه در

 ازدواج مدت طول تحصیالت، سن، بین شد، انجام اصفهان در همکاران و نوروزی توسط که مشابهی پژوهش در البته .(Bomar,1996)کرد

 .(Noorozi et al, 2005) دنیام دست به داری معنی ارتباط جنسی مشکالت با شغل و

 ه ندید جنسی ارتباط برقراری صحیح اصول درخصوص آموزشی هیچ ازدواج از قبل مطالعه مورد افراد که داد نشان حاضر پژوهش ایجنت

 AZIZZADEH) دارد افراد  سالمت در مهمی نقش جنسی سالمت مورد در آگاهی افزایش که دارند می اظهار وعزیززاذه بانکروفت. بودند

et al,2002) .نتایج که آنجا از و ها خانواده گرم کانون و ها زوج روانی سالمت و زناشویی روابط بر جنسی های اختالل سوء ثراتا به توجه با 

 دست است ضروری داد، نشان را زمینه این در نادرست عقاید و ترس وجود صحیح، جنسی ارتباط چگونگی از آگاهی فقدان پژوهش این

 در را جوان های زوج جهت جنسی مشاوره و داده تری بیش اهمیت ازدواج از قبل صحیح جنسی روابط آموزش به بهداشتی اندرکاران

 دانش افزایش زوجین، آموزش با توان می دارند، متعددی الگوهای جنسی و رفتارها متأهل، افراد که این به توجه با .دهند قرار امور اولویت

 زنان، جنسی سالمت از مراقبت معنی به جنسی بهداشت اینکه نهایت رد .شناختی شد تغییرات موجب نگرش، و باورها اصالح و جنسی

 گرفته شود. نظر در سالم، خانواده دانش اصلی محورهای از باید جنسی رضایت برای افزایش آنها به کمک و نگرانیها تشخیص
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