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Abstract
Introduction: Sexual activity and the resulting satisfaction are among the major features of
marital life, paying due attention to which will probably guarantee family survival and health.
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Aim: Given the important role of men in marital sexual satisfaction and the focus of previous
studies on sexual satisfaction among women, the aim of present study was to investigate the
status of sexual satisfaction among married men in Sanandaj in 2020.
Method: The present descriptive cross-sectional study was conducted within the period of 20192020. The statistical population included all married men in Sanandaj, who entered the present
study and were selected via systematic random sampling in 2019. The data collection tool was
the Larson’s Sexual Satisfaction Questionnaire, the validity of which had been already confirmed
by experts, with its reliability having been confirmed by the Cronbach’s alpha of 0.7. Data were
analyzed by SPSS Statistics version 20 using descriptive analysis methods, including the mean,
standard deviation, and relative frequency percentage.
Results: The participants mean age was 33.86 ± 4.55. Besides, the majority of the men reported
poor (43.1%) and moderate (53.9) sexual satisfaction. Furthermore, the mean and standard
deviation of sexual satisfaction in the married men in Sanandaj were estimated at 71.02 ± 6.28.
Conclusion: The results indicate poor to moderate levels of sexual satisfaction in men. Thus, it
is suggested that necessary educational programs and interventions be provided to increase
married men’s awareness of satisfactory sex through trainings provided at sexual health
counseling centers.
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چکیده
مقدمه :فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن یکی از ویژگیهای مهم زندگی زناشویی است؛ که توجه به آن ،میتواند بقا و سالمت
خانواده را تضمین کند.
هدف :با توجه به نقش مهم مردان در رضایت جنسی زناشویی و تمرکز بیشتر مطالعات پیشین بر رضایت جنسی زنان ،مطالعه حاضر با

روش :این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی است که در بازه زمانی سال  1391تا  1399انجام شد .جامعه مورد مطالعه کلیه
مردان متأهل شهر سنندج بودند که به روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک در سال  1391وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری
اطالعات پرسشنامه رضایت جنسی الرسون بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ  4/7تائید شد .تجزیه و
تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  24و با روشهای آنالیز توصیفی از جمله میانگین ،انحراف معیار و درصد فروانی نسبی
انجام شد.
یافتهها :میانگین سنی افراد مورد مطالعه  33/16±0/22سال بود .بیشترین میزان مربوط به سطوح رضایت جنسی ،سطح متوسط با
( )23/9درصد و کمترین میزان در سطح عدم رضایت جنسی با ( )1/0درصد ،در مشارکتکنندگان مورد مطالعه بود .همچنین میانگین
و انحراف معیار رضایت جنسی مردان متأهل شهر سنندج  71/42 ± 6/21برآورد شد.
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هدف تعیین وضعیت رضایت جنسی مردان متأهل شهر سنندج در سال  1399انجام شد.

نتیجهگیری :با توجه به اینکه نتایج میزان رضایت جنسی مردان را در سطح کم تا متوسط نشان داد ،پیشنهاد میشود که برنامهها و
مداخلههای آموزشی الزم برای افزایش آگاهی مردان متأهل از روابط جنسی رضایت بخش از سوی مراکز مشاوره سالمت جنسی در

کلیدواژهها :رضایت جنسی ،مردان ،تأهل

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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نظر گرفته شود.

 3بررسی وضعیت رضایت جنسی در مردان متأهل شهر سنندج در سال 1399

مقدمه

مانند تعداد مقاربتها و تجربه ارگاسم را در رضایت
1

احمدی ،بهرامی و محبی .)1319 ،رضایت جنسی یکی از

هارینگ ،دی و گانگاما.)2410 ،7

مهمترین شاخصهای ازدواج موفق است که میتواند بقا

رضایت جنسی میتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر

و سالمت خانواده را تضمین کند (غفرانی پور ،امین

بسیاری از جنبه های زندگی زوجین تأثیرگذار باشند

شکروی و ترکاشوند .)1392 ،رضایت جنسی را میتوان

(محبی ،کمالی فرد ،برزنجه عطری و صفاییان.)1391 ،

به عنوان قضاوت فرد از ارزیابیهای ذهنی مثبت و

عدم رضایت جنسی میتواند موجب کاهش بیثباتی در

لذتبخش از رابطه جنسی با فرد دیگر تعریف کرد.

روابط زناشویی ،اختالل عملکرد جنسی (یو و همکاران،

تجربه چنین احساس خوب و مثبتی منجر به ارگاسم

 ،)2410اختالفات زناشویی ،نفرت از همسر ،دلخوری،

هیجانانگیزی میگردد که در اغلب موارد با رضایت از

عدم اعتماد به نفس ،احساس انتقام ،خیانت زناشویی شود

رابطه جنسی همراه است (پاسکوال ،نارسیو و پرپریا،2

(زگیه و همکاران .)2424 ،این مسائل به تدریج شکاف

 .)2410رضایت جنسی و زناشویی برای ایجاد دوام و

بین زن و همسر را بیشتر میکند (رینر و اسمیز )2412 ،و

پیوندهای خانوادگی قوی ضروری است .تحقیقات نشان

نهایتاً میتواند منجر به طالق شود (دین و همکاران،

داده است که شادی زناشویی تأثیر مثبتی بر رضایت

 .)2419به طوری که  24تا  64درصد طالقها و 04

جنسی دارد به طوری که افزایش شادی زناشویی میتواند

درصد خیانتها و ارتباطات خارج از ارتباط زناشویی،

باعث افزایش رضایت جنسی در افراد شود (خمسه،

مربوط به عدم رضایت جنسی زناشویی است (بوزاک،

زهراکار و محسن زاده.)1392 ،

کونیگ و هاجک2421 ،1؛ دهقانی چمپیری و دهقانی،

مطالعات مختلف نقش عوامل متعددی از جمله عوامل

2424؛ کیم و جئون2413 ،9؛ رحمانی ،صادقی ،اهلل قلی و

جمعیت شناختی سن ،جنس ،سطح تحصیالت و عقاید

مرقاتی خویی1319 ،؛ شافی عبدی ،هنرپروران ،تبریزی و

دینی (پاسکوال و همکاران ،)2410 ،عوامل روانی مثل

نوابی1319 ،؛ شریعتی ،قمرانی و عباسی1319 ،؛ تهرانی،

میزان صمیمیت و تعهد زوجین (زگیه ،ولدیمنل ،نگاش و

فرهمند ،مهرابی ،افضلی و عابدینی.)1394 ،

شیبره ،)2424 ،3وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

مطالعات بسیاری به بررسی نارضایتی جنسی و عوامل

(رینر و اسمیز ،)2412 ،0وضعیت سالمت جسمی و روانی

زمینه ساز آن پرداختهاند و نتایج حاکی از آن است که در

(دین ،اکهبار و ابراهیم ،)2419 ،2عوامل خانوادگی مانند

سطح جهانی نارضایتی جنسی در زنان بیشتر از مردان

طول مدت ازدواج ،تعداد فرزندان و سبک فرزندپروری،

است (تهرانی و همکاران2411 ،؛ زگیه و همکاران،

دانش و نگرش جنسی و در نهایت جنبههای جسمی رابطه

 .)2424تعدادی از مطالعات ،شواهد متناقضی در رابطه با

1

- Sexual satisfaction
- Pascoal PM, Narciso IdSB & Pereira NM
3
- Zegeye B, Woldeamanuel G, Negash W & Shibre G
4
- Rainer H & Smith I
5
- Din HM, Akahbar SAN & Ibrahim R
2

6

- Ward DA & Kassenbaum GG
7
- Yoo H, Bartle-Haring S, Day RD & Gangamma R
8
- Buczak-Stec E, Konig H-H & Hajek A
9
- Kim O & Jeon HO

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 1-9 ،1044 ،6

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-08-16

اساسیترین نیازهای انسان است (شاه سیاه ،بوطالنی،

کاسنبان2417 ،6؛ پاسکوال و همکاران2410 ،؛ یو ،بارتل

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.6.1

فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن یکی از

جنسی زوجین مورد بررسی قرار دادهاند (وارد و

فضل له غفرانی پور و همکاران

0

رضایت جنسی ارائه دادهاند و ضمن تأکید بر تفاوتهای

رضایت جنسی مردان متأهل شهر سنندج در سال 1399

فرهنگی اجتماعی (فونتز ،ایگلسیز و سیرا )2410 ،1به این

انجام شد.

نتیجه رسیدهاند که رضایت جنسی زنان باالتر از مردان

 03تا  %02درصد و در زنان  32تا  %29ذکر شده است

جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مردان متأهلی بودند که

(اتکی ،اسچپرز ،کوک و دویت .)2421 ،3همچنین

جهت دریافت آموزشهای هنگام ازدواج از سال  1393تا

رضایت جنسی نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای

 1391به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان سنندج مراجعه

جنسی پرخطر ،بیماریهای روانی جدی ،جنایات

کرده بودند .نمونهگیری به صورت روش تصادفی

اجتماعی و در نهایت طالق دارد (زگیه و همکاران،

سیستماتیک در سال  1391انجام شد .بدین صورت که

.)2424

ابتدا فهرستی ( 3444نفری) از مردان مراجعهکننده برای

رضایت جنسی میتواند نقش کلیدی را در سازگاری

دریافت آموزشهای هنگام ازدواج از سال  1393تا 1391

زناشویی و پیشگیری از رفتارهای جنسی پرخطر،

تهیه شد ،سپس به طور منظم از هر صفحه لیست 14

بیماریهای روانی جدی ،جنایات اجتماعی و در نهایت

نفری ،نفر هشتم انتخاب گردید .با توجه به نتایج مطالعات

طالق ایفا کند (بشارت و رفیع زاده1392 ،؛ میدان و

زارعی و همکاران (زارعی ،تیری ،صوفی زاده ،حاجی

دوتان .)2411 ،0مطالعه در ارتباط با مسائل جنسی در

اسماعیلپور ،غریبی و رسول آبادی )1391 ،و بخشایش و

ایران با توجه به وضعیت و ساختارهای فرهنگی-

همکاران (بخشایش و مرتضوی )1319 ،همبستگی بین

اجتماعی با دشواریهای فراوانی روبروست (رحمانی،

رضایت زناشویی و رضایت جنسی برابر با  4/0بود و با در

مرقاتی خویی ،مقدم ،زارعی ،منتظری و حاجی زاده،

نظر گرفتن توان آزمون  %14و سطح خطای نوع اول %2

 )1390و این دشواری در ارتباط با مسائل جنسی سختتر

تعداد 334نفر تخمین زده شد که با احتساب  %14احتمال

هم میشود .از آنجایی که طبق بررسی ما ،اکثر مطالعات

ریزش احتمالی و به منظور باال بردن دقت مطالعه ،حجم

به بررسی فاکتورهای مرتبط با رضایت جنسی در زنان

نمونه نهایی  362نفر در نظر گرفته شد .معیارهای ورود به

پرداختهاند (مرقاتی خویی ،معینی ،براتی ،سلطانیان،

مطالعه شامل :سن باالی  11سال و عدم اختالف سنی

شاهپیری و قلیعها )1391 ،و با توجه به اهمیت رضایت

بیش از  12سال ،عدم مشکل حاد زناشویی و مراجعه برای

جنسی زوجین و به خصوص نقش مهم مردان در رضایت

درمان ،سپری شدن شش ماه تا  2سال از زمان زندگی

جنسی زناشویی؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت

زناشویی ،داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی و توانایی
خواندن و نوشتن بود .همچنین معیارهای خروج از مطالعه
نیز شامل ،عدم تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل ناقص

1

- Del Mar Sanchez-Fuentes M, Santos-Iglesias P & Sierra JC
- Rehman US, Rellini AH & Fallis E
3
- Attaky A, Schepers J, Kok G & Dewitte M
4
- Gewirtz-Meydan A & Finzi-Dottan R
2

پرسشنامه بود.
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 .)2411میزان نارضایتی جنسی در خاورمیانه نیز در مردان

این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی بود.

] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.6.1

است (فونتز و همکاران2410 ،؛ رحمان ،رلینی و فالیس،2

روش
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در ابتدا شرح مختصری درباره موضوع مطالعه و اهداف

بیشتر اوقات ،همیشه) گنجانده شده است .براساس این

آن بیان شد .سپس با در نظر گرفتن معیارهای ورود و

پرسشنامه نمرهها به طور کلی بین  22تا  122قرار

خروج مطالعه ،از مردان انتخاب شده جهت تکمیل

میگیرند و طبقهبندی رضایت جنسی به سطوح عدم

پرسشنامهها ،به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان سنندج به

رضایت جنسی (نمره کمتر از  ،)24رضایت کم (نمره بین

صورت حضوری و برای شرکت در مطالعه دعوت به

 21تا  ،)72رضایت متوسط (نمره بین  76تا )144و

عمل آمد .در صورت داشتن تمایل افراد انتخاب شده

رضایت زیاد (نمره باالتر از  141به باالست) انجام

برای شرکت در مطالعه ،ابتدا فرم رضایتنامه کتبی را

میشود .این پرسشنامه در مطالعه بهرامی و همکاران در

جهت شرکت در مطالعه تکمیل کردند و سپس پرسشنامه

سال  1390در زوجین ایرانی بومیسازی و روانسنجی شد

اطالعات فردی و رضایت جنسی الرسون به صورت

(بهرامی ،شریفی ،سلیمانی و حقدوست .)1392 ،ثبات

حضوری در اختیارشان قرار گرفت و تکمیل نمودند .به

درونی این پرسشنامه با احتساب میزان آلفای کرونباخ 4/7

افراد اطمینان داده شد که اطالعاتشان محرمانه میماند.

محاسبه شد .همچنین روایی سازه این پرسشنامه با استفاده

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آنالیز توصیفی

از تحلیل عاملی اکتشافی در  0عامل (تمایل به برقراری

از جمله میانگین ،انحراف معیار و درصد فروانی نسبی

روابط جنسی ،نگرش جنسی ،کیفیت زندگی جنسی و

توسط نرمافزار  SPSSنسخه  24انجام شد.

سازگاری جنسی) مورد تائید قرار گرفت.

ابزار

یافتهها

جمله :سن فرد و همسر ،مدت سپری شده از ازدواج،

حداکثر سن آنها به ترتیب  23و  01سال بود .بیشتر افراد

تعداد فرزند ،وضعیت نوع سکونت در منزل ،سطح

مورد مطالعه  31تا  32سال  122نفر ( 02/1درصد) ،دارای

تحصیالت فرد و همسر ،وضعیت شغلی فرد و همسر،

تحصیالت کارشناسی  164نفر ( 00/2درصد) ،دارای

چندمین بار ازدواج فرد و همسر ،داشتن بیماری فرد و

شغل آزاد  122نفر ( 02درصد) ،ازدواج اول  336نفر

همسر ،مصرف دخانیات ،مشروبات الکلی یا مواد مخدر

( 92/1درصد) ،دارای مسکن اجارهای  199نفر (22

در فرد و همسر بود.

درصد) ،فاقد فرزند  113نفر ( 24/6درصد) ،مدت زمان

پرسشنامه رضایت جنسی الرسون :1برای سنجش میزان

زندگی زناشویی  2سال  142نفر 29/1( ،درصد) ،عدم

رضایت جنسی از پرسشنامه  22سؤالی رضایت جنسی

مصرف دخانیات  227نفر ( 62/7درصد) و دارای سابقه

الرسون (الرسون ،اندرسون ،هلمان و نیمان)1991 ،2

بیماری  333نفر ( 92درصد) بودند .یافتههای بدست آمده

استفاده شد که در پاسخ هر سؤال  2گزینه انتخابی

از میزان فراوانی و درصد رضایت جنسی در جدول
شماره  1درج گردیده است.

1

- Larson sexual satisfaction questionnaire LSSQ
- Larson JH, Anderson SM, Holman TB & Niemann BK

2
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میانگین سنی افراد مورد مطالعه  33/16±0/22و حداقل و
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جدول  1فراوانی و درصد متغیر رضایت جنسی در افراد شرکتکننده در مطالعه
متغیر

رضایت جنسی

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تراکمی

اصالً ندارند

2

1 /0

1 /0

ضعیف

126

03/1

00/2

متوسط

192

23/9

91/3

باال

6

1 /7

144

کل

362

144

براساس نتایج حاصل از جدول  1فراوانی و درصد نمرات

و همکاران ( )1392نیز میانگین رضایت جنسی مردان را

کسب شده برای جمعیت مورد مطالعه جهت سنجش

 21/21بیان کردند که کمتر از مطالعه حاضر بود .شاید

رضایت جنسی با حداقل نمره  04و حداکثر  ،122میانگین

بتوان گفت همسو نبودن نتایج حاصل از مطالعات بیان

و انحراف معیار  71/42 ± 6/21بدست آمد .در نتیجه

شده با مطالعه حاضر ،انتخاب ابزار و واحدهای پژوهش

میتوان گفت که از زیر طبقات متغیر رضایت جنسی،

متفاوت (پرسشنامه وضعیت جنسی گلومبوک) بود.

بیشترین میزان مربوط به سطح رضایت جنسی ،متوسط با

زارعی و همکاران ( )1391میزان رضایت جنسی مردان را

( )23/9درصد و کمترین میزان ( )1/0درصد عدم

پایین گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر ناهمسو

رضایت جنسی در مشارکتکنندگان مورد مطالعه بود.

است .شاید بتوان گفت تفاوتهای مشاهده شده در میزان

بحث

مذهبی ،قوانین و هنجارهای حاکم بر جامعه و خانواده

هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت رضایت جنسی در

مبنی بر عدم ایجاد فضای مناسب برای آموزش و صحبت

مردان متأهل بود .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که

در مورد مسائل جنسی و امکان دسترسی به اطالعات

بیشتر افراد مورد مطالعه  31تا  32ساله ،دارای تحصیالت

مورد نیاز برای داشتن یک ارتباط جنسی مطلوب باشد.

کارشناسی ،شغل آزاد ،ازدواج اول ،مسکن اجارهای،

این عوامل میتواند بر شناخت از نیازها و انتظارات جنسی

عدم مصرف دخانیات ،فاقد فرزند ،تأهل به مدت  2سال و

زوجها و رضایت جنسی آنها مؤثر باشد.

سابقه بیماری بودند .میزان رضایت جنسی مردان متأهل

برخالف نتایج مطالعه حاضر ،کالویلو 3و همکاران

شهر سنندج در حد مابین ضعیف تا متوسط گزارش شد.

( ،)2424ولتن و همکاران ( )2417و تقوی ،آرامش،

ولتن 1و مرگراف ( )2417میانگین رضایت جنسی مردان

عزیزی ،آالن ،صفرزاده ،طاهری و بازرگانی پور (،)1044

را  66/27اعالم کردند که کمتر از رضایت جنسی افراد

میزان رضایت جنسی مردان را متوسط به باال گزارش

مورد مطالعه در پژوهش حاضر بود .لوک و لوکه

2

( )2419نیز در مطالعهای متفاوت میزان رضایت جنسی

شده از ازدواج و میانگین سنی آنها باشد .افراد تازه

مردان دارای زوج نابارور را پایین گزارش کردند .بشارت

ازدواج کرده و با سن پایین معموالً زمان بیشتری را باهم
میگذارند و ارتباط جنسی در سالهای نخست ازدواج

1

- Velten J & Margraf J
- Luk BH & Loke AY

2

- Calvillo C, Sanchez-Fuentes MD & Sierra JC
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کردند که میتواند به دلیل تفاوت در مدت زمان سپری
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اهمیت بیشتری دارد .این امر میتواند به دلیل فرزندآوری

 IR.MODARES.REC.1398.038مصوبه اخالق در

و مسائل اقتصادی و عدم شناخت و صمیمت کافی

پژوهش و با حمایت مالی دانشگاه تربیت مدرس انجام

زوجین باشد .با این حال ،در مطالعه حاضر رابطه مدت

شد .نویسندگان مطالعه بر خود الزم میدانند که از

زمان تأهل و رضایت جنسی مردان مورد بررسی قرار

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان و

نگرفته است که میتواند موضوع مطالعات آتی باشد.

همچنین مشارکتکنندگان جهت همکاری در اجرای

همچنین ،به دلیل اهمیت رضایت جنسی مردان در کنار

مطالعه حاضر تشکر و قدردانی نمایند .بنا بر اظهار

رضایت جنسی زنان ،برگزاری برنامههای آموزش

نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد و هزینه اجرای

بهداشت جنسی میتوانند باعث بهبود رضایت جنسی و

این پژوهش توسط دانشگاه تربیت مدرس تأمین شده

در نتیجه افزایش کیفیت زندگی زناشویی شوند

است.

(درگاهی ،صدری ،قمری ،رضایی و نظری1044 ،؛
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