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  مقاله پژوهشي
  

به مراكز بررسي ارتباط عملكرد جنسي با رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده 
 بهداشتي درماني جنوب شهر تهران

    
  ****آسيه منصوري ،***زهره مؤمني موحد ،**سيده طاهره ميرمواليي ،*زينب توكل

 
  11/12/90:   ،  پذيرش        24/6/90 :دريافت 

  

  :چكيده
 فعاليت هاي جنسي انسان براي وي بسيار حياتي بوده و با گذشت زمان مفاهيم مذهبي، عرفاني و تـاريخي را نيـز            :مقدمه و هدف  

به مراكـز بهداشـتي جنـوب       هدف پژوهش تعيين ارتباط عملكرد جنسي با رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده              . دربرگرفته است 
 .مي باشد 1389شهر تهران درسال 

 زن از مراجعين مراكز بهداشتي دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران              405مقطعي بر روي    -يك مطالعه توصيفي  اين پژوهش    :روش كار 
، آزمـون  tآزمـون  (ابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه بود و جهت تجزيـه و تحليـل اطالعـات از آمـار توصـيفي و اسـتنباطي             . بود

ANOVA و آزمون Trend (استفاده شد. 

يكبار يـا   %) 3/76(ازنظر عملكرد جنسي طي يكماه گذشته اكثر واحد ها        . متوسط بود %) 2/58(افراد رضايت جنسي در اكثريت      :نتايج
از % 2/35 ؛)=000/0p(افراد در اغلب موارد احساس مرطـوب شـدن داشـتند          % 5/34و  )=003/0p(بيشتر در هفته نزديكي داشتند    

 زنـان گـزارش كردنـد كـه بعـد از همـسرشان بـه                از% 7/50و  )=000/0p(واحدها گاهي اوقات به اوج لذت جنسي رسيده بودند        
  ).=000/0p(ارگاسم مي رسيدند

 پيـشنهاد مـي   . براساس نتايج پژوهش كليه متغيرهاي مربوط به عملكرد جنسي افراد با رضايت جنسي آنها مرتبط بود    :نتيجه نهائي 
مينه عملكرد جنسي زنان و رفـع مـشكالت         شود كه با تاسيس واحد بهداشت جنسي زنان در مراكز بهداشتي به انجام مشاوره در ز               

  .موجود پرداخته شود
   

 عملكرد جنسي/ زنان / رضايت جنسي  :كليد واژه ها
  

  :مقدمه 
فعاليت هاي جنسي در انسان عالوه بر غريـزي بـودن                 

براي وي بسيار حيـاتي بـوده و بـا گذشـت زمـان مفـاهيم            
ه مـذهبي، عرفــاني، تـاريخي را نيــز بـا خــود همـراه نمــود    

در طول تاريخ، انسان ها حداقل به منظور توليـد          ). 1(است
مثل و تداوم نسل خود نيازمند برقـراري آميـزش جنـسي            

از اينرو فعاليت جنسي بعنـوان يكـي از ابعـاد           ). 2(بوده اند 
كـه مـي توانـد متـاثر از         . مهم زندگي افراد درآمـده اسـت      

  ويژگيهاي خود فرد، روابط بين فردي، شـرايط خـانوادگي،         
  
  
  

  
اجتماعي و فرهنگي، محيط، سوابق فعاليـت هـاي جنـسي           
وي و همسر، سالمت جسمي و رواني و وضعيت هورمـوني           

يانگ در اين زمينه بيـان مـي دارد كـه           ). 3(فرد قرار گيرد  
ميزان خرسندي از روابط جنسي و توانـايي فـرد در ايجـاد             

اسـتحكام  ). 4(لذت دوطرفه را رضايت جنـسي مـي نامنـد         
 بدون داشتن روابط جنسي رضـايت بخـش         روابط زناشويي 

به خطر مي افتد؛ لـذت جنـسي از مهمتـرين لـذت هـايي               
است كه يك فرد در طول عمر خود از آن بهره مند ميشود             
  و اين لذت است كه سختي هاي زنـدگي و مـشكالت بـين          
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به اين خاطر است كـه  ). 5(زوجين را قابل تحمل مي نمايد    
ابطه زناشويي همـواره در     محققين معتقدند كه رضايت از ر     

ــين . )6-11(گــرو رضــايت از رابطــه جنــسي اســت  محقق
معتقدند كه عملكرد جنسي رضـايت بخـش مـي توانـد در             
بدست آوردن يـك فرهنـگ اسـتوار نقـش مهمـي داشـته              

مطالعات نـشان داده اسـت كـه تعـداد فعاليـت            ). 12(باشد
تعـداد دفعـات رسـيدن بـه        جنسي در يك فرد و همچنين       

با رضايت از روابط جنـسي      ر رابطه جنسي نيز     ارگاسم در ه  
زناني كه طي يك رابطه جنسي      ). 13(وي مرتبط مي باشد   

چندين بار به ارگاسم مي رسـند ، داراي رضـايت جنـسي              
بيشتري نسبت به زناني هستند كه در طي يك رابطه تنها           

بنابراين مي تـوان گفـت   ). 14(يك بار به ارگاسم مي رسند 
از عوامل موثر بر نارضـايتي جنـسي     كه عدم تجربه ارگاسم     

عملكرد جنـسي افـراد بخـش هـاي گونـاگوني           ). 15(است
داشته كه رسيدن به ارگاسم تنها يك بخـش آن را شـامل             
مي شود، هرچنـد مطالعـات مختلـف ارتبـاط رسـيدن بـه              
ارگاسم را با رضايت جنسي به كرات نشان داده اند؛ اما بـه             

تبـاط آن را بـا   طور كلـي عملكـرد جنـسي را در زنـان و ار        
رضايت مندي جنسي ايشان مورد بررسي قرار نداده انـد و           
از آنجايي كه تحقيقات در زمينه رضايت جنسي زنان و يـا            

عملكرد جنسي ايشان در ايران به صـورت نـاچيزي انجـام             
شده است و با توجه به اين كـه رضـايت جنـسي زنـان در                

ر برنامـه   تداوم زندگي زناشويي بسيار موثر بـوده و اكثـرا د          
هاي آموزشي بهداشتي كمتر مورد توجه قرار  گرفته است،          
همچنين از آنجايي كه از وظايف ماماهـا ارائـه مـشاوره در             
زمينه بهداشت جنسي زنان مي باشد و ايشان مـي تواننـد            
با برگـزاري جلـسات مـشاوره اي فـردي و يـا گروهـي يـا                 
كالسهاي آموزشي موجب ارتقاء آگاهي و سـالمت زنـان و           

 .انواده شوند، به انجام تحقيقي در اين زمينه پرداخته شد        خ
هدف از انجام اين پژوهش تعيين ارتباط عملكرد جنسي با          

به مراكـز بهداشـتي     رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده       
درماني جنوب شهر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهـران      

  . بود1389در سال 
  :روش كار

  هــ مقطعي است ك- توصيفياين پژوهش، يك مطالعه     

  
 نفر از زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشـتي          405بر روي   

درماني وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران در سـال             
گواهي اخالق انجام اين تحقيق به      .  انجام شده است   1389
 از دانشگاه علوم پزشكي تهـران اخـذ         413/130/90شماره  
اجعـه كننـده بـه مراكـز        جامعه پژوهش را زنـان مر     . گرديد

بهداشتي درماني جهت دريافت خدمات تنظـيم خـانواده و          
نمونـه گيـري بـه      . بهداشت مادر و كودك تشكيل داده اند      

معيـار ورود بـه     . صورت تصادفي و در دسترس انجـام شـد        
توانايي در درك و تكلم به زبان        مطالعه شامل زنان متاهل،   

ات الكلـي،   فارسي، عدم اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و مـشروب            
ابتال بـه بيمـاري جـسمي و    ، عدم   توانايي خواندن و نوشتن   

ناباروري تشخيص داده شده و عدم ابتال به بيماري روحـي           
جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه     . تشخيص داده شده  

پرسشنامه مـورد اسـتفاده درايـن مطالعـه         استفاده گرديد،   
بخــش اول مربــوط بــه مشخــصات .  بخــش بــود3شــامل 
فيك واحدهاي مورد پژوهش است كه شـامل سـن،          دموگرا

 تحـصيالت، تحـصيالت همـسر، شـغل، شـغل            سن همسر، 
ــي   ــي، ازدواج قبل ــي، ازدواج قبل همــسر، مــدت ازدواج فعل
همسر، تعداد فرزندان، متوسط درآمـد خـانواده و وضـعيت           

بخش دوم پرسشنامه مربوط به عملكـرد       . مسكن مي باشد  
 سـئوال   10امل  جنسي واحدهاي پژوهش مي باشد كه شـ       

سواالت اين بخش در رابطـه بـا دفعـات نزديكـي،            بوده كه   
مقاربت دردناك و پاسخ هاي جنسي، همچنـين دو سـوال           
در رابطه با شيوع تجربه ارگاسـم و دو سـوال در رابطـه بـا                
سهولت رسيدن به ارگاسم و زمان رسـيدن بـه ارگاسـم در            

پايـايي ايـن بخـش از پرسـشنامه         . مقايسه بـا همـسر بـود      
راساس مطالعه انجام شده توسط رضايي پـور و همكـاران           ب

بخـش  ). 16( تعيـين گرديـده اسـت      94/0،  1382در سال   
سوم پرسشنامه مربوط به رضايت جنسي واحـدهاي مـورد          

 سـئوال بـوده و پايـايي آن         21پژوهش مي باشد كه شامل      
). 16(تعيين گرديده است   88/0براساس مطالعه ي مذكور     

هر ش از پرسشنامه از آنجايي كه       جهت امتياز دهي اين بخ    
حـداكثر  .  گزينه بود  5خش رضايت جنسي داراي     سوال از ب  

.  در نظـر گرفتـه شـد   1 و حـداقل  5امتياز براي هر سـوال   
  رهــــل نمــــ و حداق105بنابراين حداكثر نمره آزمودني 
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 يعنـي   62 -21از ايـن رو نمـرات بـين         .  بـود  21آزمودني  
ها به عنوان نارضايتي از رابطه       درصد كل امتياز   50كمتر از   

ــرات   ــسي، نم ــي 84-63ي جن ــل  75-50 يعن ــد ك  درص
 يعني  105-85امتيازها به عنوان رضايت متوسط و نمرات        

 درصد كل امتيازها به عنوان رضـايت كامـل از           75باالتر از   
 تجزيه و تحليـل     .رابطه ي جنسي در نظر گرفته شده است       

راوانـي، ميـانگين و     ف(اطالعات با استفاده از آمـار توصـيفي       
 ANOVA، آزمون   tآزمون  (و آمار استنباطي  ) انحراف معيار 
 جهـت تجزيـه و   .انجـام شـد  ) ) Trend test (و آزمون روند

  . استفاده شد16SPSS نسخهاز نرم افزار  آماري هاي تحليل
  :نتايج 

ــده در مطالعــه  405از       ــه 10 نفــر شــركت كنن  نفــر ب
. سي پاسـخ ندادنـد    سواالت پرسشنامه سنجش رضايت جن    

%) 42(يافته هـا نـشان داد كـه اكثـر واحـدهاي پژوهـشي             
%) 9/54(داراي تحصيالت ديـپلم   .  سال داشتند  25-30بين

قاعـدگي هـاي منظمـي      %) 74(، اكثر زنـان   %)84(خانه دار 
ــارداري     ــار ب ــابقه يكب ــتند، س ــك %)7/40(داش ، داراي ي

از نظـر   . بودنـد %) 6/77(و بدون سابقه سقط   %) 7/49(فرزند
خصات دموگرافيك همسر ميـانگين سـن اكثـر همـسر           مش

ــپلم 94/35واحــدها  ــا تحــصيالت دي داراي %) 52( ســال ب
. بودنـد %) 6/51( هـزار تومـان در مـاه       400درآمد بـاالتر از     

بـه صـورت اسـتيجاري      %) 50(همچنين منزل اكثر واحدها   
از همـسران آنهـا سـابقه ازدواج       % 1/3از زنـان و     % 6/1. بود

بـين  %) 43(ت ازدواج در اكثر موارد    طول مد . قبلي داشتند 
 تفــاوت ســني زوجــين در اكثــر مــوارد .  ســال بــود10-4

از زنان از همسر بزرگتر     % 9/7.  سال بود  4-7بين  %) 6/42(
از واحدها زبان مـادري مـشتركي بـا همـسر           % 6/16. بودند

از واحدها به نـوعي بـا همـسر خـود           % 3/32. خود نداشتند 
در پاسـخ بـه     %) 4/63(اكثـر زنـان   . نسبت فاميلي داشـتند   

سوال ميزان عالقه مندي به همسر خود بيـان كردنـد كـه             
ميـانگين نمـره    ). 1نمـودار   (وي را بسيار دوست مي دارنـد      

كسب شده از پرسشنامه رضايت جنسي توسـط واحـدهاي          
در ايــن .  برابــر بــا رضــايت متوســط بــود46/77پژوهــشي 

رضـايت جنـسي متوسـط      %) 2/58(پژوهش اكثريـت افـراد    
  .داشتند

  

  
  رابطه بين رضايت جنسي و احساس نسبت به همسر : 1نمودار 

  

از نظر عملكرد جنسي نتايج اين پژوهش نشان داد كه طي           
يـك بـار يـا بيـشتر در         %) 3/76(يك ماه اخيراكثر واحد ها    

هفته نزديكي داشتند كه اين متغير از نظر آمـاري ارتبـاط            
ــان داشــت   ــا رضــايت جنــسي زن  مــستقيم معنــي داري ب

)003/0p=(        در بيشتر موارد نزديكي دردناك نبوده اسـت ، 
آزمون روند نشان داد كه هرچـه نزديكـي كمتـر           %). 6/40(

 دردنــاك باشــد رضــايت جنــسي افــراد بيــشتر مــي شــود
)002/0p= .(  در بيشتر موارد)مـرد شـروع كننـده      %) 8/63

وقتي زن و شوهر به طور مـساوي        . رابطه جنسي بوده است   
 بودند، رضايت بيشتري حاصـل      شروع كننده رابطه جنسي   

از واحدهاي پژوهشي معموالً    % 028/0p= .(3/55(شده بود 
. با رضايت به برقراري رابطه با همسر خود پاسخ داده بودند          
 آزمون روند نشان داد كه هرچه زن به طور رضـايت بخـش     

تري به تقاضـاي همـسرش پاسـخ دهـد، رضـايت جنـسي              
 بيـشتر واحـدها   ). =000/0p(بيشتري را كـسب مـي كنـد       

طي يك مـاه تنهـا گـاهي بـه هنگـام تحريكـات              %) 2/32(
آزمـون آنـوا ارتبـاط معنـي        . جنسي برانگيخته شده بودنـد    

داري را بين ميزان برانگيخته شدن زن و رضـايت جنـسي            
در اغلـب   %) 5/34(اكثر واحـدها  ). =000/0p(وي نشان داد  

فعاليت هاي جنسي خود، احساس مرطوب شدن داشتند و         
 متغير نيز ارتباط معني داري با رضـايت جنـسي زنـان             اين

از واحدها طي يك ماه گذشـته       % 000/0p= .(2/35(داشت
از % 2/36گاهي اوقات به اوج لذت جنسي رسيده بودنـد و           

زنان در رسيدن به ارگاسـم تاحـدي مـشكل داشـتند، كـه             
 ارتباط آماري معني داري با رضايت جنـسي زنـان داشـت           

)000/0p= .(7/50 %ــد كــه بعــد از  از ــان گــزارش كردن  زن
  يـــ آزمون بون فرون.همسر خود به ارگاسم مي رسيده اند
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نشان داد كه زناني كه به طور همزمان با همـسر خـود بـه               
ارگاسم رسـيده انـد رضـايت جنـسي بـاالتري نـسبت بـه               

نتـايج حاصـل بررسـي ارتبـاط        . )=000/0p(سايرين دارنـد  
 1در جـدول   آيتمهاي عملكرد جنسي بـا رضـايت جنـسي          

  . آورده شده است
  

 بررسي ارتباط عملكرد جنسي با رضايت جنسي زنان :1جدول
  مراجعه كننده به مركز بهداشت

ضريب   متغير  فاصله اطمينان
P-value حد باالحد پايينرگرسيون خطي

تعداد دفعات نزديكي طي 
  016/0  28/3  33/0  80/1  ماه گذشته

تعداد دفعات نزديكي 
  025/0 -18/0  -62/2  -39/1  ماه گذشتهدردناك طي 

نحوه ي پاسخگويي به 
  000/0  70/3  08/1  39/2  تقاضاي جنسي همسر

تعداد دفعات رسيدن به 
  051/0  00/3 -004/0  50/1  ارگاسم طي ماه گذشته

تعداد دفعات مشكل داشتن 
  003/0 -66/0  -16/3  -91/1  در ارگاسم طي ماه گذشته

  
  :بحث

 شان داد كه بيشتر افراد مورد مطالعه      نتايج اين تحقيق ن       
كليه متغيرهـاي   . رضايت جنسي متوسط داشتند   %) 2/58(

جنسي افراد با رضايت جنسي آنها مرتبط       عملكرد به مربوط
در اين تحقيق ديده شد كه تعداد دفعـات نزديكـي از            . بود

 و  Litzingerمتغيرهاي موثر بر رضايت جنسي افراد است،        
Gordon)2005 (  مطالعه خود به يافته هاي مشابهي نيز در

دردناك نبودن رابطـه جنـسي      ). 13(در اين زمينه رسيدند   
نيز از ديگر عوامل مـوثر بـر رضـايت جنـسي افـراد اسـت،                
دفعات رسيدن به ارگاسم نيز بـر رضـايت جنـسي اثرگـذار      

محققين معتقدند كه عدم تجربه ارگاسـم از عوامـل           . است
مطالعات نشان ميدهد   ). 15(موثر بر نارضايتي جنسي است    

زناني كه طي يك رابطه جنسي چندين بار به ارگاسم مـي            
رسند، داراي رضـايت جنـسي بيـشتري نـسبت بـه زنـاني              
هستند كه در طي يك رابطه تنها يك بار به ارگاسـم مـي              

در اين تحقيق نيز ديده شد كه تجربه ارگاسـم          ). 14(رسند
 در. و دفعــات آن بــا رضــايت جنــسي افــراد مــرتبط اســت

  ، كه در كشور 2008 در سال Leal وCarvalheiraمطالعه 

  
پرتغال انجام شد مشاهده گرديـد كـه عوامـل بـين فـردي              
همچون احساس تمايل نسبت به همسر، مورد توجه همسر         
بودن و توانـايي در راضـي كـردن وي، در تعيـين رضـايت               

نتايج اين تحقيـق نيـز نـشان        . جنسي زنان موثر مي باشند    
ن به طور رضايت بخش تـري بـه تقاضـاي           هرچه ز داد كه   

  همسرش پاسخ دهد، رضـايت جنـسي بيـشتري را كـسب            
نيز در مطالعـه    ) 2000( و همكاران    Young. )17(مي كند 

 نفر از زنـان امريكـائي، بـه منظـور           2500خود كه بر روي     
ــرده انجــام داد،    ــان ازدواج ك ــسي زن بررســي رضــايت جن

رضايت از رابطه   مشاهده نمودند كه عواملي مانند سن زن،        
غير جنـسي بـا همـسر، تعـداد فعاليـت جنـسي، رضـايت               
زناشويي و حتي اعتقادات مذهبي فـرد از عـواملي هـستند            

 يافته هاي   ).4(كه بر رضايت جنسي افراد تاثير مي گذارند         
ــورد    ــد كــه آمــوزش در م ــشان مــي دهن ــژوهش ن ايــن پ
عملكردهاي جنسي مي تواند از مهمترين محورهاي بحـث         

 مشاوره قبل از ازدواج بـراي زوجـين باشـد، تـا             در جلسات 
بدين وسيله از بروز مسائل مربوط به روابط جنسي زوجين          

قابل ذكر است كه بـا توجـه بـه          . تاحدودي پيشگيري شود  
اينكه بحث در مورد روابط جنسي بخصوص در ميان زنـان           
كمتــر معمــول بــوده و ممكــن اســت برخــي زنــان بــدليل 

واقعي خـودداري نماينـد، ايـن       احساس شرم از ارائه پاسخ      
محدوديت در اين مطالعه احساس مي گشت، ولي تكميـل          
پرسشنامه ها توسط خود واحدهاي پژوهشي و بيان اينكـه          
نيازي به درج نام و مشخصات آنها نمي باشد، تـا حـدي از              

  .تاثير اين محدوديت كاسته است
  :نتيجه نهايي

ـ               ه طـور  بنابراين مي توان گفت كـه عملكـرد جنـسي ب
مستقيم و معني دار بـا رضـايت جنـسي افـراد در ارتبـاط               
است، از اين رو عدم توجـه بـه مـشكالت افـراد در زمينـه                
عملكرد جنسي ايشان مي تواند منجر بـه بـروز نارضـايتي             
جنسي شده و با گذشت زمان ابعاد روحـي و حتـي روابـط              

با توجـه   . زناشويي و خانوادگي افراد را تحت تاثير قرار دهد        
ه اينكه مـشاوره در امـر بهداشـت جنـسي زنـان يكـي از                ب

وظايف ماماها مي باشد لذا پيشنهاد مي شود كه با تاسيس           
  هــواحد بهداشت جنسي زنان در مراكز بهداشتي درماني ب
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ــان و رفــع   انجــام مــشاوره در زمينــه عملكــرد جنــسي زن
  . مشكالت موجود به طور جدي پرداخته شود

  :سپاسگزاري
-04-88ش نتيجه طرح تحقيقاتي به شـماره        اين پژوه     
 تـصويب شـده توسـط       29/10/1388 در تاريخ    61-9259

از كليـه مـسئولين     . دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشـد      
محترم معاونت پژوهشي دانشگاه و پرسـنل محتـرم مراكـز           
بهداشتي وابسته به دانشگاه تهران و كليـه افـرادي كـه در             

نـد، نهايـت سپاسـگزاري را    انجام اين پژوهش مـوثر بـوده ا    
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