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دانشور

پزشكي

شي پژوه–دوماهنامه علمي
 دانشگاه شاهد

78 شماره–سال شانزدهم
 1387دي

در اخــتالالت شــيوعبررســي جنــسي

 بـه كننـده طـالق مراجعـهانمتقاضي

 مجتمع قضايي خانواده
2 جديد ميالنيمريمو1*دكتر سيد كاظم فروتن: نويسندگان

و سالمت جنسي دانشگاه شاهديپژوهش گروه دانشيار.1  خانواده

 دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.2

 E-mail: skf356@yahoo.com:ئولنويسنده مس

 چكيده

،و كيفيـت زنـدگي خـوب زندگي زناشويي در ترين عوامل خوشبختي يكي از مهم:و هدف مقدمه

آن بخش جنسي است، زيرا رضـايت روابط لذت  احـساس محروميـت، سـبب ايجـاد،بخـش نبـودن
و عدم ايمني در و در نهايت موجـب تواندمي اين محروميت جنسي.شودمي همسران ناكامي  طـالق

در بـسياري از مـوارد طـالق نقـش نارضايتمندي جنـسي.گردد زناشويي زندگي از هم گسستگي
بر از اين.ددار مهمي انجنـسي در متقاضـي اختالالت شيوع آن شدند تا به بررسي رو پژوهشگران

.بپردازند 1385-86 در سال تهرانيي خانوادهكننده به مجتمع قضا طالق مراجعه
و روش متقاضـي طــالق 400 بـر روي (cross- sectional) مقطعـي تحقيـق بـا طراحــي:هـا مـواد

 هـاهابزار گـردآوري داد. انجام گرفت شهر تهران2و1هاي قضايي خانواده كننده به مجتمع مراجعه
و هـر يـك داراي دو قـسمت بـراي هـاي جداگانـه قسمت كه داراي استهپرسشنام و زنـان  مـردان

و فرم اطالعات دموگرافيك است ، جنـسي عملكـرد تعيـين بـراي زنـان پرسشنامه.اختالالت جنسي
 عملكـرد تعيـين بـراي مـردان پرسـشنامهو FSFI (Female Sexual Function Index)پرسـشنامه

بـه يي هـا بخش دارايكهبود ) IIEF)International Index of Erectile Function، پرسشنامه جنسي
ـ منظور و رضـايت جنـسي اسـت كـه توسـط نمون و تحريك جنسي، ارگاسم ي هـاه بررسي تمايل

از آلفـاي كرونبـاخو بـراي پايـاييا از اعتبـار محتـو ابـزار اعتبار براي. استهپژوهش تكميل شد
.شداستفاده 
ب:نتايج و 108( متقاضي طالق 400روير پژوهش هـاي كننـده بـه مجتمـع مراجعـه) زن 292 مـرد

و7/66قــضايي شــهر تهــران نــشان داد   درصــد زنــان از زنــدگي جنــسي بــا4/68 درصــد مــردان
1/23 درصـد در حـد خـوب،2/71 مـردان،از نظر ميزان عملكرد جنـسي. همسرانشان راضي نبودند

و و زنان8/5درصد در حد متوسط حد درص2/56 درصد در حد خوب،26درصد در حد ضعيف د در
و با. درصد در حد ضعيف بودند8/17 متوسط  ايـن اخـتالف را بـه لحـاظ >0001/0pآماره كاي دو

. نشان دادمعنادارآماري
كننـده طـالق از زنـدگي جنـسي افراد درخواستتر بيش كه نتايج نشان داد گونه همان:گيري نتيجه

و همچنين ميزان عملكرد جنسي زنان نسبت  و با توجه به مردان پاين خود رضايت نداشتند تر است
يتر بيش مسئولين امر نسبت به اين موضوع توجه ضرورت دارد به افزايش ميزان طالق در جامعه 

كه،داشته باشند و حيا از بيـان مـشكالت جنـسيتر بيش بخصوص  متقاضيان طالق به علت حجب
. يكي از داليل طالق شرم دارندعنوانبهخود

 تالل جنسي، طالق، شيوعاخ:هاي كليدي واژه

14/7/86:وصول
2/11/86: ارسال اصالحات
29/11/86: دريافت اصالحات
3/7/77: ارسال اصالحات
23/7/87: دريافت اصالحات

25/6/87: پذيرش
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 مقدمه
و ترين عوامل خوشبختي زنـدگي زناشـويي يكي از مهم

بخــش جنــسي، روابــط لــذتكيفيــت زنــدگي خــوب

آن، زيرا رضايت]2و1[است  سـبب ايجـاد،بخش نبـودن

و عـدم ايمنـي در همـسران احساس محروميت، ناكامي

و در نهايت موجب اين محروميت جنسي.شود مي  طالق

مي زندگي ستگياز هم گس  نارضايتمندي.گردد زناشويي

.]1[دنقش مهمي دار در بسياري از موارد طالق جنسي

توجهي به اهميت مـشكالت جنـسي در زنـدگي بي

و شـوهرهاهزناشويي موجب لطم  ي زيادي به روابط زن

و با ايرادگيـري از همـسر، ابـراز نارضـايتي از شود مي

تهديـد بـه زندگي، قهرهاي طوالني، سركوب ديگـري،

و جدايي، از].3[دهـد خـود را جلـوه مـي…تعـارض

 وجود اختالل در فعاليت جنسي همـسران، داراي،سويي

مي. پيامدهاي منفي بسياري است كه تحقيقات نشان دهد

ي جنـسي ارتبـاط تنگـاتنگي بـا مـشكالت هـايينارسا

ي هـا بيمارياجتماعي از قبيل جرائم، تجاوزات جنسي،

و طالق دار .]4[درواني

 درصد از مردان دچار اختالالت52تا10در آمريكا

40 مطالعـات انجـام شـده بر اسـاس].5[جنسي هستند

را در دوران زنــدگي درصــد زنــان اخــتالالت جنــسي

از]6[كنند زناشويي خود تجربه مي   كه يـك سـوم زنـان

و يـك چهـارم از عـدم فقدان يا كمبود تمايل جنـسي

در مطالعاتي كه در ايـران.]7[برند تجربه ارگاسم رنج مي 

قابـل توجـه نيز انجام شـده شـيوع اخـتالالت جنـسي 

 اختالالت در مردان مربوط به انـزالتر بيش كه استهبود

ــتالالت ــوظي زودرس، اخ ز نع ــو در ــتالل در ن ان اخ

زنان به علـت ارگاسـم.]11-8[است بودهپذيري تحريك

و ديرتر نسبت  نارضـايتي عدم بيان نيز به علت به مردان

راتر بيش،خود  مـشكالت ناشـي از اخـتالالت جنـسي

ــه ــيتجرب ــد م در]12[ كنن ــابو ــان ب و درم ــژوهش  پ

تري به اختالالت جنسي زنان اختالالت جنسي، توجه كم

.استهشد

ـ DSM-IV تعريف بر اساس مفهـومه اختالل جنسي ب

و تغييـرات روانـي اجتمـاعي« اختالل در تمايل جنسي

 گذاشـته، چرخـه پاسـخ جنـسي اثـر روي است كه بر 

و مشكالت بين فردي ايجاد و شـامل كنـدميديسترس

كمبود تمايل جنسي، تنفر جنـسي، اخـتالل در تحريـك

و واژينيـسم اسـت  و ارگاسـم، ديـسپارونيا .]7[»جنسي

اختالالت جنسي در مردان مبني بر ناتوانايي در رسـيدن

و شـامل اخـتالل نعـوظ به رابطه جنسي رضايت  ، بخش

و انزال رو به عقـب تأخيرانزال زودرس، انزال به  افتاده

و در زنان نيز مبني بـر ناتوانـايي در رسـيدن بـه است،

و شـامل اخـتالالت ميـل رابطه جنسي رضـايت  بخـش

و آميــزش جنــسي  جنــسي، تحريــك جنــسي، ارگاســم

].13[دردناك است

سـاالنه در ايـران ميزان طالق مطابق آمار ارائه شده،

 هم اكنون ايران از نظر آمار طالق.استافزايش در حال 

 نفـر بـه 2000 روزانـه.در رتبه چهارم دنيـا قـرار دارد

 500ميـان كـه از كنندميمجتمع قضايي خانواده مراجعه

ــد ــشكيل پرون ــردرهت ــه85روز ه ــوط ب ــد مرب  درص

بررسي رقم مطلـق همچنين.]14[ طالق استدرخواست

 افـزايش دهنـده شانن1381 تا 1365يها سالطالق طي 

 اما محاسـبه.ي مورد بررسي استها سالآمار طالق طي

ميها شاخص  شاخص 1365دهد در سالي آماري نشان

ي هـا سـال سـپس طـيوستارو طالق با افزايش روبه

مي به 1377 تا 1370 و از سـال تدريج كاهش  1379يابد

مي1381تا .]15[يابد مجدد افزايش

ج نـسي در متقاضـيان طـالق ميزان شيوع اختالالت

و اسـتهگزارش نشده يا حداقل در دسترس قرار نگرفت 

 براي كاهش ميـان طـالق از نظـر مناسبي طبعاً خدمات

و مشاوره رابطه جنسي مناسب بين همسران بـ ه آموزش

با توجه به عوارض شناخته شده طالق بـر. آيد عمل نمي

ـ  و جامعه، س ال ايـن اسـت كـه در متقاضـيانؤخانواده

و اختالالت جنـسي در چـه حـدي،القط  ميزان شدت

و  يكـي از تواندمي در روابط جنسيتاختالالآيا است

سـ طالق باشد ساز علل زمينه االت فـوقؤ؟ چون پاسـخ

نامشخص است، در اين تحقيق در نظر است با مراجعـه 

بـه طـالق، ان متقاضـي به مجتمع قضايي خانواده، از بين 

.سؤاالت فوق پاسخ داده شود

كه جاري شدن صيغه طالق تنها با تـصميمجا از آن

 توانـد مـي گيرد، نتايج پـژوهش حاضـر دادگاه انجام مي 

در طـالقنميزان شيوع اختالالت جنسي در متقاضيا را

.شهر تهران نشان دهد
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و ها روشمواد

انمتقاضـي مـورد 400 بر روي مقطعي تحقيق با طراحي

2و1ي خانواده هاي قضاي كننده به مجتمع مراجعهطالق

ــران ــهر تهـ ــه روش،شـ ــه بـ ــري نمونـ ــستمرگيـ  مـ

(Sequential sampling) )در)تدريجي  1385-86يها سال،

با.انجام گرفت كهان متقاضيبه مراجعه پرسشگران  طالق

ه طـرح، جيـتوبـاوه بودند براي اولين بار مراجعه كرد

و شركت در طرح جلب برايراها آن موافقت  همكاري

3داراي در زمـان انجـام پـژوهشر تهـرانشه.كردند

كه بـه ترتيـب در منـاطق بود3و1،2دادگاه خانواده

و جنوب شرقي( شهيد محالتي  مناطق وسيعي از جنوب

را پوشش مـي  ، ونـك)دهـدو جنوب غربي شهر تهران

و( مناطق وسيعي از شمال، شمال غربي، شـمال شـرقي

را پوشش مي  كـه( ارسو تهرانپـ) دهد غرب شهر تهران

را  مي منطقه شرق تهران بـا. واقـع اسـت) دهـد پوشش

توجه به وسـعت جمعيـت تحـت پوشـش، دو دادگـاه 

. جهت مطالعه انتخاب شدند2و1 خانواده

 كـه داراي بـود پرسـشنامه هـاهابزار گـردآوري داد

و هر يك داراي برايهاي جداگانه قسمت و زنان  مردان

و فرم اطالع ات دموگرافيك دو قسمت اختالالت جنسي

 از پرسـشنامه جنـسي عملكـرد تعيين برايدر زنان.بود

(FSFI) تعيــين عملكــرد جنــسي زنــان(Female Sexual 

Function Index)]16[و در مــردان از پرســشنامه(IIEF) 

 International Index of)تعيـين عملكـرد جنـسي مـردان

Erectile Function) ]17[هـاهاين پرسشنام. استفاده گرديد 

و تحريك جنـسي، برايييها بخشداراي  بررسي تمايل

و رضايت فردي از كه ارگاسم عملكرد جنسي خود بود

شدهاهتوسط نمون  امتيـاز با توجه بـه.ي پژوهش تكميل

در گروه خفيف، متوسـطي پژوهشهاهنمون،كسب شده 

 امتيـاز58پرسـشنامه مـردان. شـدند بنديو شديد طبقه 

 متوسـط،)0-19(اختالالت شديد صورتبهداشت كه

89 پرسـشنامه زنـان.دوبـ)40-58(و خوب)39-20(

و ،)0-29( اخـتالالت شـديد صـورت به امتياز داشت

شد طبقه)60-89(و خوب)30-59(متوسط  براي. بندي

و بـراي پايـايي از آزمـونا از اعتبار محتـو ابزاراعتبار

كر.شد استفاده آلفاي كرونباخ ونبـاخ ابـزار ميزان آلفاي

FSFI 87/0و براي ابزارIIEF 81/0يك. بود درضمن در

و محتـو (Pilot Study) مطالعه اوليـه  يا قابـل اجرابـودن

و همكاري متقاضيان طالق مورد بررسي قـرار پرسشنامه

. گرفت

هاهيافت

و 108( متقاضي طـالق 400روي پژوهش بر  292 مـرد

شهر تهران نشان هاي قضايي كننده به مجتمع مراجعه) زن

و ميانگين2/33±5/8 ميانگين سني متقاضيان طالق داد

ميزان تحصيالت اكثـر. سال بود3/10±7/7دوام زندگي

و مردان تحصيالت دانشگاهي) درصد9/45(زنان ديپلم 

و) درصد مردان5/43( آن بيشبود تشكيل خانوادهها تر

دم.را انگيزه ازدواج بيان كرده بودند   وگرافيـك اطالعات

1جـدولدر بر حـسب جـنسي مورد بررسيهاهنمون

.استهارائه گرديد

به مراجعهطالقان متقاضي اطالعات دموگرافيك.1جدول كننده

 1385-86شهر تهران در سال2و1مجتمع قضايي خانواده 

جنس

 دموگرافيك اطالعات

 زن

292 n= 

 مرد

108n= 

6/37±4/316/9±4/7 سن

رتفاوت سني با همس
9/5±9/4

50 R= 

3/5±1/6

31R= 

8/10±1/107/8±3/7 دوام ازدواج

)7/28(31)3/25(71 سيكل

)8/28( 30)9/45( 134 ديپلم تحصيالت

)5/43(47)8/29(87 دانشگاهي

)8/2(3)4/15(45 بدون انگيزه

)5/6(7)3/10(30 اجبار

)2/10(11)7/1(5رفع نياز جنسي

)8/14(16)4/26(77 عشق

)8/64( 70)3/37( 109تشكيل خانواده

هدف

 ازدواج

)9/0(1)9/8(26 علل ديگر
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ــدول ــسي.2ج ــدگي جن ــايت از زن ــيرض ــالق ان متقاض ط

شـهر تهـران بـر2و1 قضايي خانواده كننده به مجتمع مراجعه

 1385-86حسب جنس در سال 

رضايت از زندگي

جنسي عامل مورد 

 بررسي

 خير بلي

نتيجه

 آزمون

 كاي دو

 زن

292n= 

95 

)6/31(

197 

)4/68(
 جنس

 مرد

108n= 

37 

)3/33(

71 

)7/66(

NS 

 مـشخص سؤال صورت به رضايت از زندگي جنسي

»آيا از زندگي جنسي خـود راضـي هـستيد؟«و روشن

ي مـورد هـاهنمونرضايت از زندگي جنسي. پرسيده شد

و نشان يده ارائه گرد2جدولدر بر حسب جنس بررسي

و7/66دهـد مي از4/68 درصـد مـردان  درصـد زنـان

آمـاره كـاي. زندگي جنسي با همسرانشان راضي نبودند

را بين رضـايت از معناداردو به لحاظ آماري اختالف  ي

و زنان نشان نداد . زندگي جنسي در دو گروه مردان

در2/71 مردان،از نظر ميزان عملكرد جنسي  درصـد

ودر1/23حد خوب، در8/5صد در حد متوسط درصد

2/56 درصـد در حـد خـوب،26و زنـان،حد ضعيف 

و  درصـد در حـد ضـعيف8/17 درصد در حد متوسط

با. بودند  ايـن اخـتالف را بـه >0001/0pآماره كاي دو

دادمعنادارلحاظ آماري . نشان

 بـه تفكيـكي مورد بررسـيهاهنمونعملكرد جنسي

جن مراحل عملكرد جنسي  ارائه3جدولدرس بر حسب

4/65 دهد مردان از نظر ميـل جنـسيو نشان مي گرديده

و3/67 درصـد، ارگاسـم4/65 درصد، تحريك  درصـد

 درصد در حـد خـوب1/45 رضايت از عملكرد جنسي

و زنان از نظر ميل جنسي  درصـد، تحريـك2/46بودند

 درصد، درد در حين نزديكي8/44 درصد، ارگاسم8/42

رض3/40 و ايت فردي از عملكرد جنـسي خـود درصد

. درصد در حد متوسط بودند59

 بحث
 كه نتايج نشان داد ميزان عملكرد جنسي زنـان گونه همان

با.تر است نسبت به مردان پاين  >0001/0p آماره كاي دو

را به لحاظ آماري دادمعناداراين اختالف  عالوهبه. نشان

ز و نان پـايين ميزان رضايت از زندگي جنسي در مردان

 جنـسي كه رضـايتمندي افرادي توان گفتمي لذا.است

ي دارنـد در زنـدگي زناشـويي نيـز از رضـايتتر بيش

و.ي برخوردارندتر بيش در)1384( او همكاران اميريان

و زن مراجعه 120تحقيق بر روي  كننده به مركز مـشاوره

 ابطـهربـه تمايـل نـد دادگاه خانواده شهر شيراز نشان داد

 شهر تهران به تفكيك مراحل عملكرد جنـسي2و1 قضايي خانواده كننده به مجتمع مراجعهطالقان متقاضي عملكرد جنسي.3دولج

 1385-86بر حسب جنس در سال
 عملكرد جنسي مراحل

 جنس

 ميل جنسي
 ارگاسم تحريك جنسي

رضايت فردي
از عملكرد 
 جنسي خود

درد حين
 نزديكي در زنان

 ضعيف
59 

)2/20(
64 

)9/21(
67 

)1/23(
40 

)8/13(
52 

)9/17(

 متوسط
135 

)2/46(
125 

)8/42(
130 

)8/44(
171 

)59(
117 

)3/40(
 زن
292n= 

 خوب
98 

)6/33(
103 

)3/35(
93 

)1/32(
79 

)2/27(
121 

)7/41(

 ضعيف
1
)1(

13 
)5/12(

15 
)4/14(

22 
)6/21(

-

 متوسط
35 

)7/33(
23 

)1/22(
19 

)3/18(
34 

)3/33(
-

 مرد
108n= 

 خوب
68 

)4/65(
68 

)4/65(
70 

)3/67(
46 

)1/45(
-
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در زنان وجود نداشته درصد1/68درجنسي 1/59است،

درصد احساس عصبانيت بعد از فعاليـت جنـسي عنـوان

و درصد از زنان از معاشقه لذت نمي9/63گرديده،  برنـد

و بـهبي درصد بعد از روابط جنسي محبت نمي8/66 ننـد

طور كلي، ميانگين رضايت جنسي در زناني كه در شـرف 

اند از زناني كه قصد طالق نداشتند بـه مراتـب طالق بوده 

 همچنين زنـاني كـه اخـتالف زناشـويي.است تر بوده كم

تري را نسبت به زنـاني كـه ندارند رضايت زناشويي بيش

ي هـا يافتـه،اين نتيجـه.]18[اختالف دارند نشان داده اند 

و كاستوك مي) 1990(تحقيق كويچ هـاآن.كنـد را تأييد

 زوج دريافتند بين رضـايتمندي از 403با پژوهش بر روي 

و رضايتمندي زناشويي رابطه مثبت وجـود ارتباط جنسي

ون. دارد و زيـل نيـز نـشان داد) 1991(مطالعه آندرمولر

مندي از زندگي زناشويي بـه خـردهيتترين عدم رضا بيش

نتـايج. گـردد مندي از رابطه جنـسي برمـييتضارمقياس 

و همكاران  را) 1996(شتحقيقات كومر نيز ايـن فرضـيه

مي تأييد مي  و نشان به كند  طور دهد كه رضايتمندي جنسي

و. معنادار در سازگاري زناشويي مؤثر است آقامحمـديان

در يك پژوهش توصيفي به بررسـي) 1382(او همكاران 

و  زن30رابطه آن با طالق، بر روي رضايتمندي زناشويي

و در. پرداختنـد زن غيرمطلقه در شهر بجنـورد30مطلقه

 بـا اسـتفاده از پرسـشنامه رضـايتمندي اين مطالعـه كـه

و  ميـانگين،انجـام شـد پذيري جنـسي تحريك زناشويي

و غيرمطلقه به ترتيب تحريك پذيري جنسي در زنان مطلقه

ي در زنـان مطلقـهو رضايتمندي زناشوي10/20و84/11

و بين رضـايتمندي بود58/16و در زنان غيرمطلقه82/6

و تحريك جنـسي بـاطالق در زنـان مطلقـه بـا زناشويي

05/0p< البته بايـد توجـه. ارتباط معناداري نشان داده شد

و طالق انجام شده وقوعداشت مطالعه ايشان بعد از  است

ـ  ان مطلقـه تنها بر روي زنان مطلقه بوده كـه سـوگيري زن

.]1[تواند روي نتايج تأثير منفي بگذارد مي

 درصد1/45در مردان نتايج نشان داد رضايت جنسي

در پـژوهش. درصد در حد خوب بـود2/27و در زنان

و خضري  در نقاط مختلف ايـران) 1382( شريفي اقدس

48 درصد افراد اغلـب اوقـات،4/41 زن، 124وير بر

گـاه درصد هيچ6/10و، از نصف مواردتركمدر درصد

ــتند  ــايت نداش ــسي رض ــط جن ــژوهش.]19[از رواب در پ

و همكارانش خسرو  نفر خانم 226ويربر)1382(شاهي

 درصد از روابط جنسي خـود بـا همسرانـشان54 متأهل،

او].8[رضـايت نداشـتند و همكــاران در) 1384(مـدانلو

 نـشان نفر از زنان اسـتان گلـستان 140بر روي پژوهشي

 درصد زنـان از روابـط جنـسي خـود بـا7/0ند تنها داد

مقايسه نتـايج پـژوهش].20[همسرانشان رضايت نداشتند

هاي در دسترس بر روي زنان نـشان داد حاضر با پژوهش 

هاي زن پژوهش كه متقاضـيان سطح رضايت جنسي نمونه 

طالق بودند، از سطح رضـايت جنـسي زنـان در سـطح 

خ جامعه ايران كم  و اين توانـد گـواهي بـر ود مي تر است

. تأثير رضايت جنسي بر ميزان طالق در جامعه باشد

به با توجه شـود كـه آمـده مـشاهده مـي دسـت به نتايج

زنــدگي عامــل مهمــي در موفقيــتجنــسي،رضـايتمندي 

توانـد عدم رضايت از اين مسأله مهـم مـي. زناشويي است 

ترينممه، بنابراين.كند زناشويي را فراهم موجبات اختالفات 

و از هـم  عامل يا حداقل يكي از عواملي كه باعـث طـالق

. استجنسيشود، عدم رضايتمندي گسيختگي خانواده مي

و شوهر در مورد مسائل جنسي با هـم زماني كه زن

اختالف دارند بهترين راه آن است كه در مورد اختالفات 

در اين موارد با درك يكـديگر،. با هم به گفتگو بپردازند 

و   تدابيري اتخاذ كنند كـه هـر دو از توانندمي شوهر زن

و اين كار زمـاني امكـان پـذير روابط جنسي لذت ببرند

و درك متقابل هـر يـك شود مي و آگاهي  كه با شناخت

و لـذت جنـسي لبريـز كندكو شش را از نشاط  ديگري

 با هم امكان اظهار عشق در روابط آميز رفتار محبت. كند

همـسران بـه ايـن ترتيـبود كنـ صحيح را فراهم مـي

و هرگونهبدون توانند مي و واهمـه بـا خونـسردي  ترس

.اعتماد با هم در مورد اين قبيل مسائل به گفتگو بپردازند

از ديگر مشكالت مطرح در ايـن معـضل اجتمـاعي،

و محدوديت  و تنگناها هايي در حيطه آشنايي با تمـايالت

اس خواسته تأكيد.تهاي جنسي، بخصوص در گروه زنان

تـوجهي عنوان يك ارزش فرهنگي، بـي بر بردباري زنان به 

و باورهـاي مـذهبي ماننـد لـزوم  به مسائل جنسي زنـان،

و شرم داشتن از بيان مـشكالت  تمكين جنسي زن از مرد،

جنسي، چرخه روابط جنسي معيوبي را ايجاد كرده، ادامـه 
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و جـدايي مـي . گـردد خواهد داد كه نهايتاً منجر به طالق

بخشي از مشكالت زندگي مشترك، ناشي از عدم رضايت

و ادامـه،  از طرف مقابل است كه در صورت عدم توجـه

و مشكالت ديگر خواهد شد  اين مشكل. زمينه ساز مسائل

تر به آن توجه از جانب زنان حادتر بوده، در عين حال كم 

در مقابل، مرداني كه از طرف همسرانشان ارضـا. شود مي

مي زنان ديگر مي شوند جذب نمي و اين پديده تواند شوند

و طالق باشد زمينه .ساز جدايي

وو تفاوتها ويژگي هاي فردي، خصوصيات روحي

هـايو تفـاوت) بخـصوص در محـيط دادگـاه( رواني

و اجتماعي،  و حياي نمونو زندگي، فرهنگي ي هـاهشرم

ها پرسش بر نحوه پاسخگويي به تواند مي مورد پژوهش،

گـذار خواهـد تأثيرگذارد كه بر نتايج پژوهش نيز تأثير

 بوده،ي پژوهش حاضرهايتبود كه اين خود از محدود 

.كنترل اين عوامل از عهده پژوهشگر خارج است

 گيري نتيجه
ل جنسي توسط افراد صـالحئآشنا ساختن جوانان به مسا

و رعايت حقوق و آگاه، تقويت زمينه مذهبي در جوانان

و در نه ايت آموزش به جوانـان قبـل از ازدواج، ديگران

و متعــادل كــردن  و عميــق از يكــديگر شـناخت دقيــق

بـا. توقعات، در كاهش ميزان طالق مـؤثر خواهـد بـود 

توجه به افـزايش ميـزان طـالق در جامعـه نيـاز اسـت 

ي داشـتهتر بيشمسئولين امر نسبت به اين موضوع توجه 

عتر بيشباشند بخصوص كه لـت متقاضـيان طـالق بـه

و حيا   يكي عنوانبه از بيان مشكالت جنسي خود،حجب

.از داليل طالق شرم دارند
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اولين همايش. ايراني متأهلاختالالت عملكرد جنسي در زنان 

و مشكالت جنسيخانواد .1382، تهرانه

م.20 و ربيعـي ط و. مدانلو م، ضيايي رابطـه رضـايت زناشـويي
رضايت جنسي در زنـان متأهـل شـاغل در مراكـز آموزشـي 

 همايش خـانواده دومين. درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
.1384، تهرانو مشكالت جنسي
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