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Abstract 

 

Introduction: Sexual health is one of the main aspects of health that affects spouses at all stages 

of life. 

Aim: The present study was investigate the relationship between sensation seeking and cognitive 

fusion with sexual health of married men. 

Method: The study was based on a descriptive correlational method. Statistical population 

consisted of all married men in Ardabil city in 2020. 110 men were selected as the statistical 

sample using the convenience sampling. For data collection the Sensation Seeking (Zuckerman, 

1979), Cognitive Fusion (Gillanders, 2014) and Sexual Health (Manavi Pour, 2008) were used. 

Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression using 

SPSS18 software. 

Results: The results showed a significant relationship between sensation seeking and cognitive 

fusion with sexual health in married men (P<0.05). Also, the results of multiple regression 

showed that sensation seeking and cognitive fusion can predict the sexual health of married men 

by 0.63 (P<0.05). 

Conclusion: Married mens sexual health is predictable with sensation seeking and cognitive 

fusion. It is recommended to help married men to improve their sexual health by training in 

overcoming sensation seeking and cognitive fusion. 
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 چکیده

 

 .دهدقرار می تأثیرهای اصلی سالمت است که همسران را در همه مراحل زندگی، تحت سالمت جنسی یکی از جنبه :مقدمه

 .خواهی و همجوشی شناختی با سالمت جنسی مردان متأهل صورت پذیرفت بررسی رابطه هیجانپژوهش حاضر با هدف  :هدف

بودند که به  1311جامعه آماری پژوهش کلیه مردان متأهل شهر اردبیل در سال . توصیفی، از نوع همبستگی بود پژوهش روش :روش

زاکرمن، ) خواهی ابزارهای هیجانها از داده گردآوریبرای . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 114گیری در دسترس تعداد  روش نمونه

ضریب  هایهای پژوهش با روش داده. استفاده شد (1300پور،  معنوی)و سالمت جنسی ( 1410گیالندرز، ) ، همجوشی شناختی(1111

 .تجزیه و تحلیل شدند 10نسخه  SPSSافزار در نرم همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

با سالمت جنسی در مردان متأهل رابطه معناداری وجود داشت خواهی و همجوشی شناختی  هیجاننتایج نشان داد که بین  :هایافته

(45/4P<.)  توانند سالمت می 63/4در مجموع خواهی و همجوشی شناختی  هیجانهمچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که

 (.>45/4P)بینی کنند جنسی را در مردان متأهل پیش

 شود که با توصیه می .است یشدن بینی یشپاهی و همجوشی شناختی خو هیجانسالمت جنسی مردان متأهل با  :گیرینتیجه

 .خواهی و همجوشی شناختی به مردان متأهل در بهبود سالمت جنسی کمک کرد های غلبه بر هیجان آموزش

 ، شناخت، سالمت جنسی، مردان خواهی  هیجان: ها کلیدواژه

 

 

 
 

 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

در آن از یک  همسرانموقعیتی است که  1سالمت جنسی

-هستند، بهمند  بهره رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی

 ها آنای که وضعیت جسمی، روحی و رفتاری گونه

مطلوب و حاکی از نوعی هماهنگی و محبت در زندگی 

 و کینگزبرگ، ساشیفر، فاوت، پینکرتن)زناشویی باشد 

توو، ال، الخطیب، رابرتز، یافی و ؛ 1411، 1پریش

سالمت جنسی مستلزم یک نگاه و (. 1414، 3همکاران

رویکرد مثبت به مقوله جنسیت و روابط جنسی و در نظر 

گرفتن امکان داشتن تجارب جنسی ایمن و لذت بخش، 

و به عنوان یکی از  استآزاد از اجبار، تبعیض و خشونت 

شود های مرکزی انسان در نظر گرفته مییکی از جنبه

نرخ طالق در  (.1410 ،0سرا و کریچلو کارلسون، وارنر،)

های اخیر سیر صعودی داشته است و یکی از عوامل سال

ها، عدم ارضای غریزه جنسی و راضی در این طالق مؤثر

نبودن از زندگی جنسی گزارش شده است 

روابط همچنین  (.1310 خانقاه، قنبری و خالصی بستانی)

ای برای تقویت زمینه عنوان پیش جنسی صحیح به

تواند عمل نموده و می همسرانعواطف و احساسات بین 

موجبات تحکیم پیوندهای خانوادگی را فراهم آورد و از 

 گسیختگی همپیدایش و تشدید اختالالت روانی و از 

 لوین،)بنیان خانواده و در پی آن جامعه جلوگیری نماید 

-حمدان مهادین، ؛1410 ،5دوج و فو مارتینز، هربنیک،

 سیوکا، مالیولی، ؛1414 درداس، و حبشه منصور،

شیوع (. 1414 ،6همکاران و گراوینا سانته، دی لیمونسین،

کشورهای مختلف آمار متفاوتی به  اختالل جنسی در

                                                             
1
- Sexual Health 

2
- Kingsberg, Schaffir, Faught , Pinkerton & Parish  

3
- Towe, La, El-Khatib, Roberts, Yafi & et al 

4
- Warner, Carlson, Crichlow & Ross  

5
- Levine, Herbenick, Martinez, Fu & Dodge 

6
- Mollaioli, Ciocca, Limoncin, Di Sante, Gravina & et al 

 11درصد، شیلی  00خود اختصاص داده است، در ترکیه 

میکائیلی ) درصد گزارش شده است 11درصد و مراکش 

برخی از  های اساس یافتهبر (.1044 ،فرد و صمدی

دچار اختالالتی  همسراندرصد از  04 ایراندر مطالعات 

روابط  گونه ایندر روابط جنسی و نارضایتی نسبی از 

درصد زنان ازدواج  54به عبارت دیگر حدود  ؛هستند

اند و سال هرگز ارگاسم را تجربه نکرده 35کرده باالی 

های کلینیک درصد مردان مراجعه کننده به 04نزدیک 

 سلطانیان، براتی،)برند درمانی از انزال زودرس رنج می

 ،رشیدی حسین ؛1313 برزگر، و فرد ظهیری امدادی،

 (.1310 صیقلده، شهبازی و الهی حق کیانی،

از عواملی که ممکن است در سالمت جنسی مردان متأهل 

وانگ، یان، دویین، ) 1خواهی تأثیرگذار باشد، هیجان

 1یهمجوشی شناخت و ؛(1414، 0همکارانیانگ، لی و 

 14زاکرمن. است( 1311 نریمانی، و فرد صمدی)

زیستی، -یعصب منشأرا به عنوان یک نیاز با  خواهی هیجان

های متنوع، جدید، پیچیده و  تجربه به داشتن احساسات و

 و الیدن استلی، فولک)ت خطرناک تعریف کرده اس

که تعادل از هدف اصلی هیجان آن است (. 1414، 11بست

میان رفته فرد را در اثر اضطراب و اختالل به او برگرداند 

و سعادت او را که عبارت از حفظ و تعادل و سازگاری با 

ها معموالً  به بیان دیگر، هیجان. محیط است تأمین کند

شوند که شخص نتواند خود را متناسب  وقتی عارض می

وود، پن،  ریچ ) با اوضاع پیش آمده تازه هماهنگ سازد

، ویر، تانر، کاگلر، پ؛ سر1410، 11سیلز و دایکلیمنت، رز

                                                             
7
- Sensation Seeking 

8
- Wang, Yan, Duan, Yang, Li & et al 

9
- Cognitive Fusion 

10
- Zuckerman 

11
- Lydon-Staley D, Falk & Bassett  

12
- Ritchwood, Penn, DiClement, Rose & Sales 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kingsberg%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30714849
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carlson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30017717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crichlow%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30017717
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30017717
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براساس نتایج مطالعات (. 1414، 1گاستافر و همکاران

 . خواهی افراد جوان از افراد سن باال بیشتر است هیجان

مردان در ماجراجویی و مخاطره جویی، بازداری زدایی و 

. گرفتندحساسیت نسبت به یکنواختی، نمرات باالتری 

افراد  .زنان در تجربه جویی نمرات باالتری کسب کردند

هایی که  ها یا ورزش گرا از فعالیت ماجراجو و هیجان

برند،  تجارب و هیجانات غیرعادی دارند لذت شدیدی می

اوشری، تابمن، ) حتی اگر جان آنان به خطر بیافتد

چن، یانگ،  ؛1413، 1چیزمیدیا و ، ساودرامورگان لوپز

ای  نتایج مطالعه (.1410، 3ژنگ، دینگ و همکارانسو، 

در گرایش  مؤثرخواهی از عوامل   که هیجاند نشان دا

، 0انگلر و ، هریسهان ریگن، سمسرن،)جنسی افراد است 

نشان داد که بین  ای مطالعهنتایج  (.1414، 0انگلر

خواهی از عوامل تأثیرگذار در رفتارهای جنسی  هیجان

و  پزینزا، اجیلیقا، دیلونالنگو، ارتل، )افراد است 

 ای در ایران نشان داد که مطالعه نتایج (.1414 ،5همکاران

ماری آخواهی و خیانت زناشویی رابطه بین هیجان

زادگان،  حویزی و کرمی مومنی،) معناداری وجود دارد

نشان داد که هیجان دیگریهمچنین نتایج مطالعه . (1316

 در رضایت زناشویی است مؤثرخواهی از عوامل 

 (.1311چسلی،  روشن و نیت پاک)

 شش از یکی شناختی همجوشیمتغیر دیگر پژوهش 

 این مدل، در. است درمانی تعهد و پذیرش از اصلی فرایند

 و شودمی مطرح شناختی گسلش عنوان به افکار از فاصله

 که گویندمی شناختی همجوشی را خود مبارزه روند

 .است شناخت تأثیر تحت ازحد یشب رفتار برای تمایل

مفهومی شناختی و اجتماعی است و همجوشی شناختی 

                                                             
1
- Thorpe, Ware, Tanner, Kugler, Guastaferro & et al 

2
- Oshri, Tubman, Morgan-Lopez, Saavedra   & Csizmadia 

3
- Chen, Yang, Su , Zheng, Ding & et al 

4
- Regan, Thamotharan, Hahn, Harris & Engler 

5
- Longo, Ertl, Pazienza, Agiliga, Dillon & et al 

کند که پس از مدتی به عنوان چنان شخص را گیج می

تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی شده و دیگر قابل 

 این مفهومدر واقع، . تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند

خود افتد که شخص در بافت فکری زمانی اتفاق می

گیالندرز، بلدرستون، بوند، دمپستر، ) گرفتار شود

 راسل، باردن، کلیسن، دولن ؛1410، 6و همکاران فلکسمن

زناشویی باورهایی  در زندگی (.1414، 1فرگوس و دولن

وجود دارد که حقیقت ندارد و شواهدی برای حمایت از 

-یرا فراهم ماین باورها انتظارهایی . وجود ندارد ها آن

و سالمت جنسی  شده افراده مانع تحقق اهداف کد نکن

؛ 1416، 0جاناتان و لیلین، راین) دناندازمیخطر را به  ها آن

اساس نتایج مطالعات بر .(1414و همکاران،  ؛ راسل1416

 که شودباعث می همجوشی شناختی باال در افرادوجود 

احساس کنترل  های مختلفدر مواجهه با موقعیت ها آن

منجر به کاهش این امر  کهداشته باشند  شخصی کمتری

اختالالت در بین انواع و در نتیجه بروز  امید به زندگی

، 1کینگستون و کوکسن، لوزن، نیولن)شود می ها آن

نتایج مطالعات نشان داده است که همجوشی  .(1414

در سالمت عمومی و اعتیاد جنسی  مؤثرشناختی از عوامل 

 .(1311فرد و نریمانی،  صمدی) است افراد

های اصلی در مجموع سالمت جنسی یکی از جنبه

سالمت است که همسران را در همه مراحل زندگی، 

بنابراین انجام مطالعات مرتبط با  ؛دهدقرار می تأثیرتحت 

بررسی . سالمت جنسی از اهمیت باالیی برخوردار است

پیشینه پژوهشی در رابطه با نقش متغیرهای پژوهش حاضر 

در سالمت جنسی نیز نشان داد که اکثر مطالعات در 

خارج از ایران انجام شده و در کشور ما کمتر به این 

                                                             
6
- Gillanders, Bolderston, Bond, Dempster, Flaxman & et al 

7
- Russell, Bardeen, Clayson, Dolan & Fergus  

8
- Lillian, Ryan & Jonathan  

9
- Cookson, Luzon, Newlan & Kingston  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30203696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30203696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30203696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30203696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30203696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flaxman%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24411117
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با توجه به اینکه افزایش  .موضوع پرداخته شده است

جنسی باعث افزایش رضایتمندی و  سالمت و رضایت

و نارضایتی از رابطه  شودزناشویی می شادکامی کلی

ها وجود دارد، بررسی درصد طالق 54جنسی در بیش از 

های بهداشتی بر سالمت جنسی در مراقب مؤثرعوامل 

با . (1044فرد،  میکائیلی و صمدی)اولیه بسیار مهم است 

توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

ختی با سالمت خواهی و همجوشی شنا رابطه هیجان

 .جنسی در مردان متأهل انجام شد

 

 روش

جامعه آماری . همبستگی بود -نوع مطالعه توصیفی

 1311مردان متأهل شهر اردبیل در سال پژوهش کلیه 

-تعداد متغیرهای پژوهش از طریق نرم اساسبربودند که 

با اندازه متوسط  ،(1441، 1کانینگهام) Gpowerافزار 

افزار، در نرم 14/4و توان آزمون  45/4، ضریب آلفا 14/4

معیارهای  .نفر از مردان به عنوان نمونه انتخاب شدند 114

مردان متأهل، ساکن : ورود به پژوهش عبارت بودند از

و رضایت سال  54تا  14شهر اردبیل بودن، دامنه سنی بین 

معیار خروج نیز شامل . آگاهانه برای شرکت در پژوهش

با توجه . ژوهشگران بودعدم ادامه همکاری با پ

های موجود در دسترسی به مردان، انتخاب  محدودیت

بعد از  .انجام شد در دسترسگیری به روش نمونهنمونه 

ق اردبیلی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه محقتصویب 

های به مکانو کسب مجوزهای الزم، برای انجام پژوهش 

، ها درمانگاهها، ها، رستورانپارک)کلیدی شهر اردبیل 

های عمومی که امکان حضور سراها و سایر مکانفرهنگ

سپس  .مراجعه شد( مردان متأهل در آنجا وجود داشت

                                                             
1- Cunningham 

پژوهشگران بعد از جلب رضایت مردان در دسترسی که 

شمول  یها مالکتمایل به شرکت در مطالعه داشته و با 

های پژوهش را در اختیار  همخوانی داشتند، پرسشنامه

به آزمودنی ها اطمینان داده شد که  .گذاشتند ها آن

شوند و اینکه در صورت  اطالعات محرمانه نگهداری می

توانند از  می ها پرسشنامه تکمیل بعد ازعدم رضایت حتی 

با توجه به اینکه برای پر کردن . مطالعه خارج شوند

دقیقه مورد نیاز بود، به  34تا  14ها زمانی بین  پرسشنامه

توانند  گفته شد که در صورت تمایل میها  آزمودنی

. و تحویل دهند ها را در منزل پر کرده پرسشنامه

پژوهشگران شماره تماس خود را در اختیار مردان متأهل 

ها و هم در  قرار دادند تا هم به منظور تحویل پرسشنامه

همچنین به . در تماس باشند ها آنصورت نیاز با 

توانند از نتیجه  ، میها گفته شد اگر بخواهندآزمودنی

آمار ها در بخش برای تحلیل داده. ها مطلع شوند تست

از گزارش فراوانی، میانگین و انحراف معیار و  یفیتوص

از آزمون ضریب همبستگی  یآمار استنباطدر بخش 

ها در  داده. پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید

 .تحلیل شد 10نسخه  SPSSافزار نرم

 

 ابزار

سن، تحصیالت، شامل  :فرم مشخصات جمعیت شناختی

طول مدت ازدواج  و وضعیت اقتصادی، وضعیت فرزند

 .بود

در  زاکرمناین ابزار توسط  :2خواهی هیجان پرسشنامه

است که میزان  سؤال 10تهیه شده و دارای  1111سال 

زاکرمن، )دهد  هیجان افراد را مورد سنجش قرار می

 به ای است جمله دو سؤاالتدارای  این پرسشنامه(. 1110

                                                             
2
- Sensation Seeking Questionnaire 
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هر آیتم  توانند به یک بخش از ها می آزمودنی که طوری

ضربدر در  این پاسخ با گذاشتن عالمت. پاسخ دهند

 .گردد مشخص می پاسخنامه مربوط به آن بخش از آیتم

این ابزار ی روای. است 1 گذاری آن به صورت صفر و نمره

ضریب پایایی این  توسط سازندگان ابزار تأیید شده و

گزارش شده است  14/4ابزار توسط زاکرمن باالی 

در ایران ضریب پایایی ابزار با روش (. 1110 زاکرمن،)

 04/4تا  14/4اسپیرمن، آفای کرونباخ و تنصیف بین 

همچنین ضریب روایی ابزار با مقیاس . گزارش شده است

دار بود  به دست آمد که معنی 11/4 شناختیروانسرسختی 

در پژوهش  .(1310زاده،  مرادی و عبدالهی ویسکرمی،)

 به 16/4لفای کرونباخ آحاضر ضریب پایایی به روش 

 .آمد دست

و  گیالندرزتوسط  ابزاراین  :1همجوشی شناختی پرسشنامه

برای سنجش همجوشی شناختی  1410در سال  همکاران

 1سؤال در طیف لیکرت  1افراد تهیه شده و دارای 

( همیشه درست استتا  هرگز درست نیستاز )ای درجه

دامنه نمرات این . (1410 همکاران، و گیالندرز) است

 سازندگان مقیاس ضریب. خواهد بود 01تا  1مقیاس بین 

و ضریب پایایی بازآزمایی را  13/4را آن آلفای کرونباخ 

 و گیالندرز)اند دادهگزارش  04/4ای هفته 0در فاصله 

ضریب آلفای پژوهشی در ایران  در. (1410 همکاران،

 5فاصله  و ضریب پایایی بازآزمایی به 11/4 کرونباخ

 ضریب همبستگیهمچنین . شدگزارش  06/4 هفته

 آگاهی بهو مقیاس ذهن مقیاس با مقیاس تعهد و پذیرش

 و فرد صمدی)ذکر شده است  14/4و  11/4ترتیب برابر 

به حاضر ضریب پایایی پژوهش در  (.1311 نریمانی،

 .دست آمدب 04/4روش آلفای کرونباخ 

                                                             
1
- Cognitive Fusion Questionnaire 

توسط  1300در سال این ابزار  :2پرسشنامه سالمت جنسی

پور، پیرخاِفی،  معنوی)پور و همکاران طراحی شد  معنوی

این   ها برای تهیه آن(. 1300سادات دیبایی، و  روحانی

نکات مرتبط با سالمت جنسی را   پرسشنامه ابتدا مجموعه

آوری کردند و سپس با تعریف عملیاتی  مطالعه و جمع

های مناسب برای  آوری شده عبارت تمامی مفاهیم جمع

 یدارااین پرسشنامه . گیری مفاهیم را تنظیم کردند اندازه

خود را، با  ن توافقاست که آزمودنی باید میزا عبارت 33

ای از  با انتخاب یک گزینه سه درجه ها سؤالهر یک از 

گذاری این شیوه نمره. انتخاب کند «مخالفم»تا  «موافقم»

است که  3تا  1ای از  درجه 3پرسشنامه به صورت لیکرت 

 «موافقم»و  1نمره  «دانم نمی» ،1نمره  «مخالفم»برای پاسخ 

بنابراین، دامنه نمرات این ؛ شود در نظر گرفته می ،3نمره 

میزان  که نمره باال بیانگر است 11تا  33پرسشنامه بین 

در پژوهش معنوی پور و . سالمت جنسی بیشتر است

 5همکاران روایی صوری و محتوایی کیفی ابزار توسط 

 یریگ اندازههمچنین . نفر متخصص بررسی و تأیید شد

تن از افراد  154روایی سازه به روش تحلیل عاملی روی 

درصد از واریانس  11بیش از   نشان داد که پرسشنامه

کند و ضریب پایایی آن در  سالمت جنسی را تبیین می

گزارش  01/4با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ  نمونه فوق

در پژوهش دیگری  (.1300 ،و همکاران رپو معنوی)شد 

در بین  پایایی به روش آلفای کرونباخدر ایران ضریب 

فرد، نریمانی،  صمدی)آمد  دستب 10/4همسران متأهل 

 (.1044آقاجانی و بشرپور، 

 

 ها یافته

                                                             
2
- Sexual Health Questionnaire  
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در این مطالعه  نفر از مردان متأهل شهر اردبیل 114تعداد 

. بود 31±0کنندگان میانگین سنی شرکت. شرکت کردند

نفر  01سیکل، ( درصد 11) نفر 13 از نظر تحصیالت

تحصیالت ( درصد 0/01)نفر  06و  دیپلم( درصد 1/31)

 30دارای فرزند و ( درصد 61)نفر  16. دانشگاهی داشتند

 31وضعیت اقتصادی . بدون فرزند بودند( درصد 31)نفر 

 13متوسط و ( درصد 51)نفر  56خوب، ( درصد 10)نفر 

نفر  34 طول مدت ازدواج. ضعیف بود( درصد 11)نفر 

بین ( درصد 1/51)نفر  50سال،  1-1بین ( درصد 3/11)

 .سال و باالتر بودند 14( درصد 14)نفر  11سال و  11-14

متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استاندارد  1جدول 

 .دهدمتأهل نشان می را در مردان

 
 در مردان متأهل پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای  1جدول 

 (انحراف استاندارد) میانگین هامتغیر

 1/0(6/1) خواهی هیجان

 6/11(1/5) همجوشی شناختی

 6/63(0/11) سالمت جنسی

 

، 1/0خواهی   ، میانگین هیجان1اساس نتایج جدول بر

در مردان  6/63و سالمت جنسی  6/11 همجوشی شناختی

میانگین نمره طبق نتایج جدول فوق  .آمد دستبمتأهل 

 .متغیرهای پژوهش در مردان متأهل در حد متوسط بود

ها از طریق آزمون نرمال بودن داده پس از تأیید مفروضه

برای تعیین رابطه بین متغیرهای کولموگروف اسمیرنف، 

. استفاده شد پیرسونپژوهش از آزمون ضریب همبستگی 

 .آمده است 1نتایج در جدول 

 
 ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش با سالمت جنسی در مردان متأهل 2جدول 

 سطح معناداری سالمت جنسی متغیر

 441/4 -55/4 خواهی هیجان

 441/4 -11/4 همجوشی شناختی

 

خواهی و همجوشی  بین هیجان ،1طبق نتایج جدول 

سالمت جنسی در بین مردان متأهل رابطه منفی شناختی با 

برای  همچنین (.>45/4p)و معناداری وجود داشت 

اساس متغیرهای پژوهش از سالمت جنسی بر بینی پیش

 .استفاده شد زمانهمآزمون رگرسیون چندگانه به روش 

  .ذکر شد 3نتایج در جدول 

 
 سالمت جنسی بینی  جهت پیش زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش خالصه  3جدول 

R R سطح معناداری Tآماره  بتا B STE متغیر
2 

 441/4 -51/3 -31/4 01/4 -13/1 خواهی هیجان
61/4 63/4 

 441/4 -35/5 -01/4 06/4 -05/1 همجوشی شناختی
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دهد با استفاده از نشان می فوقکه نتایج جدول  طور همان

سالمت جنسی مردان متأهل  63/4رگرسیون چندگانه 

خواهی و همجوشی شناختی تبیین  توسط متغیرهای هیجان

خواهی  همچنین با توجه به ضرایب بتا، هیجان. شودمی

به شکل معناداری  -01/4و همجوشی شناختی  -31/4

کنند بینی می سالمت جنسی را در مردان متأهل پیش

(45/4p<.)  

 

 بحث

خواهی و  هدف بررسی رابطه هیجانبا این مطالعه 

هل صورت أهمجوشی شناختی با سالمت جنسی مردان مت

خواهی و سالمت  نشان داد که بین هیجاننتایج . پذیرفت

جنسی در بین مردان متأهل رابطه آماری معناداری وجود 

بر همین اساس مردان دارای . (=441/4p) داشت

باال از سالمت جنسی مطلوبی برخوردار  خواهی هیجان

های مطالعات دیگر مبنی بر اینکه  این نتیجه با یافته. نبودند

 ریگن و همکاران،)گرایش جنسی  در خواهی هیجان

، (1414 همکاران، و النگو)، رفتارهای جنسی (1414

و رضایت ( 1316و همکاران،  مؤمنی)خیانت زناشویی 

نقش دارد، ( 1311 چسلی، روشن نیت و پاک)زناشویی 

 .همسو بود

خواهی از  هیجان توان گفت که در تبیین این یافته می

تواند باعث بروز اختالل در  می کهعواملی است 

خواه  نافراد زیاد هیجا .های جنسی مردان شود فعالیت

 های تازه در زندگی خود در جستجوی محرک دائماً

هستند و حاضرند آن را به بهای سنگین در معرض خطر 

دادن حیثیت و اعتبار اجتماعی و حتی سالمت  قرار

 لحاظ از این افراد .حیات خود به دست آورند جسمانی و

 خودمختار، گرا، برون خودمحور،اشخاصی  شخصیتی

 های هیجان جلوی و هستند جماعت با نا همرنگ جسور،

 گیر آسان جنسی های نگرش گیرند و از لحاظ نمیا ر خود

 فیزیولوژیکی های پاسخ تازه  ی ها محرک به و هستند

 ؛1414 همکاران، و النگو) دهند می نشان نیرومندتری

خواهی  سازی هیجان همسطح .(1414 همکاران، و پسر

خواهی منبع  نابرابری سطح هیجان باعث دوام زندگی و

قبیل تفاوت در استفاده از اوقات فراغت،  تعارضاتی از

همنشینی با دوستان، تصمیم برای مسافرت، ابراز 

دادن بازخوردهایی در  های فرهنگی و نشان مندی عالقه

 کاهشکودکان است که به نارضایتی و  تربیتزمینه 

 ؛1316 و همکاران، یمؤمن)شود  منجر می روابط زناشویی

هیجاندر مجموع (. 1311 چسلی،روشن نیت وپاک

خصیصه شخصیتی، آثار مشهود و  خواهی به عنوان یک

 مردان و زنانروابط عاطفی میان  نتایج غیرقابل انکاری بر

ماجراجویی، ریسک و ، خواهی باال هیجان و دارد

د داشت که باعث هبه همراه خوا را طلبی باالیی تنوع

شود مردان در روابط جنسی خود دچار مشکل شده و  می

 .خواهد شد ها آنهمین امر باعث کاهش سالمت جنسی 

پژوهش نشان داد که بین همجوشی شناختی و  دیگر نتایج

د سالمت جنسی در بین مردان متأهل رابطه معناداری وجو

این یافته با نتایج تحقیقات دیگر مبنی  (.=441/4p) داشت

امید به زنگی و بروز  در بر اینکه همجوشی شناختی

، سالمت (1414 کوکسن و همکاران،)اختالالت روانی 

( 1311 نریمانی، و فرد صمدی)عمومی و اعتیاد جنسی 

در تبیین نتیجه به دست آمده  .همخوانی داشتنقش دارد، 

روابط در  که هنگامی مردان متأهلتوان گفت که می

، به دلیل ضعف شوندجنسی و زناشویی دچار مشکل می

توانند راحت و روان نمی مشکالت در تحمل و برخورد با

-می ها آنهمین امر باعث بروز استرس در عمل کنند و 
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رفتارهای تکانشی و  در چنین شرایطی احتمال انجام. شود

در کنار فقر  شود کهبسیار زیاد می ها آنافراطی در 

را به  ها آن ای مناسب احتمال گرایشراهبردهای مقابله

 و فرد صمدی) شود روابط جنسی نامناسب بیشتر میسمت 

 (.1311 نریمانی،

یابد که افراد از  همچنین سالمت جنسی زمانی کاهش می

. های دیگر سالمت در سطح مطلوبی نباشندنظر مؤلفه

شناختی نیز از عوامل تأثیرگذار در سالمت همجوشی 

مردان متأهل برای . است متأهل زنان و مردان عمومی

های اجتماعی، روانی، جسمی و به طور کلی ایفای نقش

برای حفظ سالمت جنسی و رضایت زناشویی خود باید 

توانایی تفسیر، تحلیل و ارزیابی مسائل مختلف را داشته 

های شناختی رداری از مهارتباشند و این امر بدون برخو

در همجوشی شناختی از طرفی . پذیر نخواهد بودامکان

گیرد که گویی فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار می

شوند رفتار و تجربه بر کامالً واقعی هستند و موجب می

دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به 

گیالندرز و ) نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا کند

-به نظر می (.1414، ؛ راسل و همکاران1410همکاران، 

رسد مردان دارای همجوشی شناختی باال در برخورد با 

مسائل مختلف جنسی و زناشویی بیشتر دچار افکار مزاحم 

شود در روابط شوند که همین امر باعث میغیرواقعی می

همین امر باعث جنسی خود با همسر دچار مشکل شده و 

 .شود ها آنکاهش سالمت جنسی 

 

  گیری نتیجه
خواهی و  هیجانکه توان نتیجه گرفت از این مطالعه می

در زمره متغیرهای مرتبط با سالمت همجوشی شناختی 

از . جنسی مردان متأهل بوده و توانایی تبیین آن را دارند

توان به استفاده از پژوهش حاضر میهای  محدودیت

شود پیشنهاد می. گیری در دسترس اشاره کردنمونهروش 

گیری تصادفی بهره گرفته از روش نمونه مطالعات آتیدر 

 .پذیر باشدتا تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری امکان شود

همچنین این پژوهش روی مردان متأهل شهر اردبیل انجام 

شد که تعمیم نتایج را به سایر زوجین با مشکل مواجه 

این مشابه شود پژوهشی میبنابراین پیشنهاد  ؛کندمی

 نتایجانجام گیرد و  دیگر شهرهایدر  زوجین مطالعه روی

در آخر . شود مقایسههای پژوهش حاضر با یافتهآن 

های ازدواج، با شود در مراکز مشاوره و کارگاهتوصیه می

خواهی و همجوشی شناختی  های کاهش هیجانآموزش

 .سالمت جنسی کمک کردبه مردان در بهبود 

 

 سپاسگزاری

ق ه از رساله دانشجویی دانشگاه محقاین مقاله برگرفت
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تمام افرادی که دانند از الزم می بر خودنویسندگان  .است

های الزم را انجام دادند، تشکر و در این مطالعه همکاری

 .قدردانی کنند
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