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Abstract

Increasing marital tensions, mental health problems of some married women, and 

increasing extramarital affairs raise the question of how effective sexual 

dissatisfaction in women is in these tensions and what are the consequences of these 

failures? In some studies, although this issue has been addressed from different 

dimensions, but the lack of a comprehensive psychological and sociological 

perspective on the consequences of female sexual failure is evident, so in this article, 

married women understand deals with individual, interpersonal and social. The 

qualitative research approach and the method of conducting it were in-depth 

interviews and the findings were analyzed with a phenomenological approach. For 

the interview, samples were consciously selected from women referring to 

counseling centers. A total of semi-structured in-depth interviews were conducted 

with 35 people in one- to two-hour sessions to reach saturation. The results of the 

interviews were categorized into four main categories of perception of failure, 

individual consequences, interpersonal and social consequences, which showed 

different perceptions of married women about sexual failure and caused reactions 

such as anxiety, depression, isolation, conflict, emotional divorce, desire to have an 

extramarital affair.
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  مطالعه درك زنان متأهل از ناکامی جنسی و پیامدهاي آن

  .مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراناستادیارطوبی شاکري گلپایگانی

 )ن در اسالمگرایش حقوق ز(دانشجوي دکتري مطالعات زنان *لیال بهرامی

  .تربیت مدرس، تهران، ایراندانشگاه 

  

  چکیده

هاي زناشویی، مشکالت مرتبط با سالمت روان برخی زنان متأهل و افزایش روابط فرا  افزایش تنش

ها مؤثر بوده و  زناشویی، این سؤال را به دنبال دارد که نارضایتی جنسی در زنان تا چه میزان در این تنش

شده اما ها چیست؟ در برخی تحقیقات، اگرچه به این موضوع از ابعاد مختلفی پرداخته میپیامدهاي این ناکا

رو  شناختی در زمینه پیامدهاي ناکامی جنسی زنان مشهود است، ازاین شناختی و جامعه خأل نگاه جامع روان

و اجتماعی پرداختهدر این مقاله به درك زنان متأهل از ناکامی جنسی و آثار آن اعم از فردي، میان فردي 

ها با نگرش پدیدارشناسانه  رویکرد پژوهش کیفی و روش انجام آن مصاحبه ژرفانگر بوده و یافته. شده است 

کننده به مراکز مشاوره  ها از بین زنان مراجعه براي انجام مصاحبه، نمونه. گرفته استمورد تحلیل قرار

نفر در جلسات یک الی  35رسیدن به حد اشباع با درمجموع براي . اند شده صورت آگاهانه انتخاب به

ها در چهار مقوله اصلی  نتایج حاصل از مصاحبه. دوساعته، مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته انجام گردید

بندي گردید که بیانگر ادراك  درك از ناکامی، پیامدهاي فردي، پیامدهاي میان فردي و اجتماعی دسته

هایی چون اضطراب، افسردگی، انزوا، درگیري،  جنسی بود و موجب واکنش متفاوت زنان متأهل از ناکامی

  .طالق عاطفی، میل به برقراري رابطه فرا زناشویی در آنها گردیده بود

  .پدیدارشناسی، رضایت جنسی، روابط زناشویی، روابط جنسی، ناکامی جنسی:ها واژهکلید

                                                  
  l.bahrami@modares.ac.ir   .    نویسنده مسئول *
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  مقدمه و طرح مسئله

هاي ملی و مذهبی و افزایش قدرت ملی، بهترین  حفظ سنت عنوان پایگاه طبیعی خانواده به

گردد و تالش براي ثبات و  نهاد براي توالد و تناسل و پرورش فرزندان، محسوب می

کاتوزیان، (اي دارد  جلوگیري از سستی و تباهی آن براي حفظ جامعه منسجم اهمیت ویژه

دست یابد که در بستر مناسب و تواند به رشد و تعالی خود  خانواده، زمانی می). 11:1397

گرفته و عملکرد هر یک از زوجین، منطبق با  با آگاهی و بینش صحیح، روابط شکل

بدیهی است اختالل در هر یک از شقوق . رود کارکردهایی باشد که از آنها انتظار می

کل این پیکره آسیب برساند و منجر به صدمات  تواند به ارتباطی در روابط طرفین می

نشاط، رشد و سعادت . ناپذیر و در نهایت فروپاشی آن شود و روحی جبران جسمی

عنوان یک میل طبیعی و  خانواده، نیازمند علل متعددي است که ارضاي نیازهاي جنسی به

آید و شرع و قانون، تأمین صحیح آن را منحصراً در  ها به شمار می ترین آن غریزي از مهم

  .ستقالب خانواده به رسمیت شناخته ا

داند که بیشترین فشار را به فرد  مازلو، نیاز جنسی را نخستین نیاز فیزیولوژیک می

تفاوت ارگانیسم زن و مرد، سبب تجربه متفاوت از ). 35:1376مازلو، (کند  تحمیل می

اگرچه تحریک جنسی مردان در مقایسه با زنان . گردد چرخۀ میل جنسی و ارگاسم می

گیرد، ولی زنان پس از تحریک جنسی،  بیشتري صورت می تر و با وفور تر، سریع آسان

تأمین نیاز جنسی در زنان، متأثر از عوامل . کنند سطوح باالتري از لذت را حس و تجربه می

نفس آنها را  روانی و بیولوژیکی است که تمایل جنسی یکپارچه را ایجاد و حس عزت

، مراحل نیاز جنسی را شامل میل نظریه کاپالن). Nichols, 2019: 1659(نماید  تقویت می

صورت متفاوت در زن و مرد بروز  داند که به جنسی، انگیختگی، ارگاسم و فرونشینی می

  ).277:1398/2کاپالن و سادوك، (یابد  می

عنوان یکی از عوامل اصلی و اساسی ثبات و  در این میان، روابط جنسی مطلوب به

عناداري با رضایت از زندگی زناشویی دارد استحکام زندگی زناشویی، همبستگی مثبت و م

هر میزان احقاق جنسی کمتر باشد، ) 1:1399؛ زارع درخشان، 82:1390رحمانی، (

  ).197:1398زارع نژاد، (یابد  رمقی زناشویی افزایش می نارضایتی، تعارض و بی
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ت با تغییرات دنیاي مدرن و ورود به مدرنیته متأخر، زنان نسبت به نیازها و تمایال

اي که زنان از رابطه جنسی خود دریافت  معانی. اند جنسی خود آگاهی بیشتري یافته

نماید که مبتنی بر  الیته در ایران را آشکار میونمایند گسست گفتمانی سکس می

آقایی، (دهد  سازوکارهاي جنسی جدید است و فهم متفاوتی را فراروي زنان قرار می

دنظر در تعریف کالسیک از اختالف مرد و زن در امر رو نیازمند تجدی ، ازاین)89:1398

عموماً مرد به داشتن ابتکار عمل، فاعل بودن و به کرسی نشاندن میل خود، . باشیم جنسی می

گردد، اما واقعیت این  کننده توصیف می و زن، پذیرنده، منفعل، وقف شونده و اطاعت

ستند که ابتکار را در دست دارند است که در چارچوبی از هر نظر عادي و بهنجار، زنانی ه

. برند کار می تنها در روابط عاطفی پیش از عمل، بلکه در خود عمل نیز به و این ابتکار را نه

باشد معموًال حاکی از فاعالنه بودن نقش مرد و  حالت دخول که ویژگی برجستۀ عمل می

که در هر دو  درحالیشود،  بنابراین پذیرنده و منفعالنه بودن نقش زن در نظر گرفته می

  ).81:1384مورالی، (آید  اي فاعالنه به شمار می طور مثال ورود غذا به دهان پدیده جنس، به

دهد نوع شناخت و باورهایی که زنان متأهل دربارة مسائل جنسی  ها نشان می پژوهش

محمدصادق، (ها دارد  زدگی یا رضایت زناشویی آن دارند تأثیر زیادي بر میزان دل

رویکردهاي متفاوتی چون، رویکرد روانی، رویکرد زیستی ). 62:1392؛ اسدي، 35:1397

یابی به رضایت جنسی وجود دارد که هر سه با یکدیگر  و رویکرد اجتماعی در دست

هاي جنسی تنها  مشکالت و بدکارکردي). Rossi, 1994: 3(باشند  مرتبط و مؤثر بر هم می

تواند بر  شود، بلکه می روابط زوجین نمی هاي مشخص و بین فردي در شامل تنیدگی

سالمت روانی و اجتماعی زنان نیز اثرگذار باشد و عالوه بر تبعات منفی روحی، سبب سوق 

  ).23:1391، کریمی، 1:1395زاده، طالیی(هاي اجتماعی گردد  سوي آسیب ها به دادن آن

با تجربه  یکی از علل مهم روابط فرا زناشویی، تعارضات جنسی زوجین است که

، اوانی، 24:1400فوالدیان، (ها رابطۀ معنادار دارد  شکست عاطفی و عملکرد جنسی آن

. دهد و این امر عالوه بر خانواده، جامعه را نیز در معرض بحران قرار می) 45:1399

تواند در انحالل ازدواج و طالق  هاي موجود، نارضایتی جنسی می همچنین، بنا به پژوهش
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بنا به آمار رسمی منتشره ). shonfeild, 2017: 289, Jodouin, 2018: 1384(مؤثر باشد 

، یک طالق در برابر 1398احوال ایران، نسبت طالق به ازدواج در سال  توسط سازمان ثبت

بهرامی، (باشد  ترین علل آن بدکارکردي جنسی می سه ازدواج است که یکی از مهم

69:1399.(  

ت مرتبط با سالمت روان برخی زنان متأهل و هاي زناشویی، مشکال افزایش تنش

افزایش روابط فرا زناشویی در بین زوجین ایرانی، این سؤال اساسی را به دنبال دارد که 

کنند؟ نارضایتی جنسی در زنان  زنان متأهل ناکامی جنسی را چگونه درك و توصیف می

ین ناکامی چیست؟ باشد؟ و پیامدهاي ا هاي زناشویی اثرگذار می چگونه بر ایجاد تنش

محققین با بررسی و مطالعۀ مقاالت موجود در باب این موضوع، به خأل نگاه جامع 

رو در این  شناختی و اجتماعی در زمینه پیامدهاي ناکامی جنسی زنان پی برده و ازاین روان

مقاله به دنبال کشف و درك زنان متأهل از ناکامی جنسی و پیامدهاي آن اعم از فردي، 

  .باشیم ردي و اجتماعی میمیان ف

  

  پیشینه پژوهش

هاي مرتبط با حقوق زنان، امر جنسی نیز داراي اهمیت گردید و  گیري جنبش پس از شکل

ها با تأکید بر جنسیت، به  برخی پژوهش. هایی در این حوزه به رشته تحریر درآمد پژوهش

ا در رضایت جنسی هاي زیستی و جنسیتی زنان و مردان پرداخته و روابط عاطفی ر تفاوت

تحقیقات موجود در منابع متعدد خارجی و داخلی، عمدتًا بر چهار محور . مؤثر دانستند

. جنسیت، اختالالت جنسی، رضایت جنسی در زنان و حقوق جنسی آنان تمرکز دارند

هاي مرتبط با رضایت و ناکامی جنسی، به دنبال  نگارندگان مقاله، با تمرکز بر پژوهش

  .اند جود در این حوزه بودهکشف خألهاي مو
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اختالل عملکرد جنسی زنان، تعاریف تجدید«در پژوهشی با عنوان ) 2005(1باسون

شناختی و بیولوژیکی  هاي جنسی زنان با عوامل روان به موضوع ارتباط واکنش» شدهنظر

دهندة تجدیدنظر در تعاریف  بین فردي، محیطی و شخصی پرداخته است که نشان

رسد رضایت جنسی، محصول  به نظر می. باشد ی مؤثر بر نارضایتی جنسی میاختالالت جنس

هاي  باشد و پژوهش روابط عاطفی، احساسی و کنش جنسی کارآمد توأم با یکدیگر می

  .جدید نیز مؤید این نکته است

باشد،  هاي جنسی مبتنی بر جنسیت، بر شکل و نوع تمایالت در زنان مؤثر می تفاوت

هاي جسمانی به شرایط عاطفی و روحی آنان نیز  ، عالوه بر آمادگیمیل جنسی در زنان

  . وابسته است

بر تأثیر » ارتباط جنسیت و نارضایتی زناشویی«در پژوهش ) 2019(2مکنالتی

هاي جنسی زنان بر رضایت از زندگی تأکید کرده و جنسیت را عامل مهمی در  نارضایتی

  .داند این موضوع و درك از ناکامی می

» هاي اولیه ازدواج رضایت جنسی و رضایت زناشویی در سال«در مقاله ) 2019(3کائو

تواند بر عملکرد  باشد و می دهد نارضایتی زناشویی متأثر از نارضایتی جنسی می نشان می

فرد اثر گذاشته و جسم و روان را در معرض آسیب قرار دهد و با ادراك زوجین از روابط 

  .شدت مرتبط است جنسی به

عوامل دخیل در روابط خارج از ازدواج در بزرگساالن «در مقاله ) 2017(4انجه

اجتماعی، عدم تنوع در روابط زناشویی و اختالالت فردي  هاي  ، شبکه»متأهل در بنگالدش

در مقاله ) 2017(5همچنین، مافوسا. داند را از علل عمده گرایش به روابط فرا زناشویی می

، نادیده گرفته شدن، عدم لذت از رابطه جنسی، »نی مؤثر در زنانعوامل روا: اشتیاق خیانت«

  .عدم توجه و اعتماد را در خیانت زنان مؤثر دانسته شده است

                                                  
1. Basoon
2. Mcnulty
3. Cao
4. Jahan
5. Maphosa
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هاي پیشین داخلی، هر یک در حیطه خاصی روابط جنسی زوجین را مورد  پژوهش

م را از کامیابی یا ناکامی جنسی زنان، عنوان پژوهشی است که ارگاس. اند توجه قرار داده

منظر زنان طی یک پژوهش کیفی مورد بررسی قرار داده و وجود یا فقدان آن را موجب 

  ). 1398نکولعل تک، (کامیابی یا ناکامیابی دانسته است 

رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سالمت روان «) 1395(طالیی زاده 

مندي جنسی با  یی و رضایترا بررسی و ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت زناشو» زوجین

  .ها را نشان داده است شناختی زوج سالمت روان

تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی جنسی «نیز در مقاله ) 1395(لمیعیان و همکاران 

، ایجاد آمادگی قبل از رابطه جنسی، تعامل و هماهنگی در رابطه و برون دادهاي روان »زنان

  .اند ر بر کیفیت زندگی جنسی زنان دانستهجنسی قبلی را از عوامل اصلی مؤث

روابط زناشویی از منظر زنان متأهل طبقه متوسط «، در مقاله )1398(آقایی و کرمی 

هایی چون وظایف زن، معامله با  ، روابط جنسی از منظر زنان متأهل را با مقوله»شهر تهران

توانی جنسی مردان، اند و موانع تحقق آن را کم معنا کرده... همسر، لذت دوجانبه و

  .دانند می... ناآگاهی جنسی همسران از روابط جنسی، روابط فرا زناشویی و

زدگی زناشویی، بارورهاي  بررسی رابطه بین دل«، در مقاله )1392(اسدي و همکاران  

زدگی زناشویی،  وجود رابطۀ بین دل» بدکارکردي جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

  .اند ي بدکارکردي جنسی در زنان متأهل را نمایان کردهاحقاق جنسی و باورها

میرهاشمی و اکبري . روابط فرا زناشویی نیز موضوع مقاالت متعددي بوده است

هاي شخصیتی، رضایت  بینی روابط فرا زناشویی بر اساس ویژگی پیش«در مقاله ) 1399(

گیري  جنسی و شکلبر وجود رابطه معنادار بین نارضایتی » بستگی هاي دل جنسی و سبک

  .اند روابط فرا زناشویی، تأکید کرده

گرایانه رضایت جنسی در  مطالعه نقش مداخله«در مقاله ) 1398(فاطمه و همکاران  بنی

ورزي از طریق  اند متغیر عشق بیان کرده» ورزي بر رضایت زناشویی تأثیرگذاري عشق

  .گردد ی میتأثیرگذاري مثبت بر متغیر رضایت جنسی موجب رضایت زناشوی



  

  

  

1401تابستان  |32شماره |سال نهم  |علمی پژوهشنامه مددکاري اجتماعی فصلنامه   |  76

هاي برپایی  آشکار ساختن چرایی و زمینه«نیز در مقاله ) 1399(اوانی و زارعی 

بر ناخرسندي عاطفی و جنسی » دیده پیوندهاي فرا زناشویی زنان از نگاه مردان آسیب

  .اند کرده عنوان یکی از دالیل مهم رابطه فرا زناشویی اشاره به

امل تأثیرگذار بر روابط فرا زناشویی زنان عو«در مقاله ) 1397(غفوریان و همکاران 

تجربه ناکامی جنسی را در کنار سایر عوامل همچون » متأهل؛ یک مطالعه کیفی

گیري رابطه فرا  از جمله علل مهم شکل... ناسازگاري، نبود صمیمیت، اختالفات فرهنگی و

  .زناشویی دانسته است

به روابط جنسی و تأثیر آن بر بررسی پیشینه تجربی نشان از ضرورت اهمیت پرداختن 

خانواده دارد اما از سویی حاکی از فقدان پژوهش جامع پیرامون ناکامی جنسی زنان و 

نگارندگان پژوهش حاضر در پی آن . باشد تبعات فردي، میان فردي و اجتماعی آن می

ي، ا رشته هستند با طرح اهمیت روابط جنسی بر تداوم کارکرد خانواده، با رویکردي میان

  .درك زنان از ناکامی و تبعات آن را شناسایی نمایند

  

چارچوب مفهومی

پردازان  چیستی میل جنسی و ارتباط آن با روابط عاطفی یکی از موضوعات مهم نظریه

، غریزه جنسی را هسته مرکزي زندگی افراد و عشق و ارتباط 1فروید. معاصر بوده است

پردازان دیگري این رویکرد  نظریه). 47:1971(د نمای عاطفی را امر کامالً جنسی معرفی می

ازحد بر بینش جنسی را نشان اختالل روانی  ، تمرکز بیش2یونگ. اند را مورد نقد قرار داده

در نظریه معنا درمانی، عشق را بر غریزه مقدم دانسته که  3و فرانکل) 36:1399(داند  می

از نظر فرانکل، تمایالت جنسی . دآی مستقًال همچون غریزة جنسی، امر اصلی به شمار می

 4فروم). 1399، 200(آید  حالتی از ابراز عشق و راهی براي درك و همدلی تام به شمار می

                                                  
1. Freud
2. Jung
3. Frankel
4. Forum
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هاي جنسی را در  داند و علت ناکامی نیز همچون فرانکل، کامیابی جنسی را نتیجه عشق می

، فعالیت 1نسونمسترز و جا).1390، 49(نماید  داند که عشق را غیرممکن می موانعی می

  ).1396، 140(دانند که در متن یک رابطۀ صمیمی ایجاد شود  جنسی طبیعی را فعالیتی می

شود و متأثر از  ساخته می 4داند که در سامانه سکسوالیته را مفهومی می 3، سکس2فوکو

ها،  یک سیستم تاریخی و شبکه سطحی است که در آن تحریک به گفتمان، تشدید لذت

اي به یکدیگر  ها چنان زنجیره ها و تقویت کنترل گیري شناخت ها، شکل برانگیختن بدن

فوکو، (گیرد  شوند که این زنجیره منطبق با چند استراتژي علم و قدرت شکل می وصل می

  .مفهوم سکس و نیاز جنسی باید در بستر امر جنسی مورد تحلیل قرار گیرد). 32:1388

ت زنان را نتیجه قدرت مستقیم میان زنان ، موقعی5هاي ستمگري جنسی همچنین، نظریه

اي که در طی آن، مردان منافعی بنیادي و عینی در سوءاستفاده،  رابطه. دانند و مردان می

وسیله اعمال ستم جنسی بر زنان، این منافع را  نظارت، سرکوب و انقیاد زنان دارند و به

ق در سازمان جامعه نفوذ کرده عنوان الگویی فراگیر و عمی پدرساالري به. کنند برآورده می

، پدرساالري را نوعی پیامد ثانوي و غیر عمد علل دیگر 6ریتزر. و سلطه را شکل داده است

داند؛  هاي جنسی و یا طبقۀ اجتماعی نمی شناختی، اجتماعی شدن یا نقش همچون زیست

. گردد یداند که با یک نیت عمومی و قوي ابقاء م بلکه آن را بیشتر یک ساختار قدرت می

هاي جنسی،  ها و نابرابري پردازان، ستمگري جنسی، تفاوت در واقع به اعتقاد بیشتر نظریه

بنابراین، این نظریه، ستمگري ). 483:1393ریتزر، (باشند  هاي پدرساالري می برآورده

  .جنسی را معلول پدرساالري دانسته است که نابرابري جنسی را نیز در پی دارد

داري و یا  ت خواست مردان، تبدیل رابطه به اشکال بردهاعمال خشونت، اهمی

تفاوت جنسی، ستمگري جنسی و . آزارگري، از جمله اعمال قدرت با سلطه مردانه است

                                                  
1. Masters and Johnson
2. Foucault
3. Sex
4. Sexualite
5. Sexual oppression
6. Ritzer



  

  

  

1401تابستان  |32شماره |سال نهم  |علمی پژوهشنامه مددکاري اجتماعی فصلنامه   |  78

، 1وبر. آید نابرابري جنسی سه دلیل عمده ستم بر زنان در نظریات فمینیستی به شمار می

یا دیگران را به اطاعت وا دارد سلطه را فرصتی دانسته که به مدد آن فرد بتواند دیگري 

واسطه قدرت و سلطه در خانواده، دست برتر  رسد، مردان به به نظر می). 125:1395وبر، (

آمیز، اجبار در رابطه و فرد  در ارتباط جنسی را دارا بوده و بر همین اساس به اعمال خشونت

  .نمایند محوري مبادرت می

. اند تعدد بر تحقق آن تأکید کردههاي رضایت جنسی بر اثربخشی علل م نظریه

نیکولس، رضایت جنسی را پاسخ عاطفی نشات گرفته از ارزیابی ذهنی فرد از ابعاد منفی و 

و این ) Nichols, 2015: 203(داند  مثبت مربوط به برقراري رابطۀ جنسی با فرد دیگر می

ردد تواند به دو شکل رضایت از عمل جنسی و رضایت عاطفی آشکار گ رضایت می

)Tarant, 2019: 23 .(شده رضایت جنسی مطلوب شامل قضاوت و تحلیل  همچنین گفته

کند و شامل کنش جسمی  شخص از میزان لذتی است که در حین رابطۀ جنسی دریافت می

  ).640:1398قریشی، (باشد  و عاطفی می

یکی گرفته شود ) اوج لذت در عمل جنسی(ممکن است، رضایت جنسی با ارگاسم 

مندي جنسی را داراي ابعاد متعدد  ولی برخی از محققین رضایت) 82:1390نی، رحما(

... فیزیکی، روانی و کالمی از جمله، تبادل کالمی جنسی، تفاهم جنسی، خشنودي جنسی و

ارگاسم در زنان، یک پدیده کامالً فردي است که با بیان ). 199:1390موحد، (دانند  می

اشدگی، لذت بسیار، حس آزادي و تخلیه هیجان احساسات متفاوتی همچون احساس ره

رسد، رضایت جنسی  به نظر می). 1:1398نکولعل تک، (گردد  توسط زنان ابراز می

توان صرفًا بر ارگاسم متمرکز نمود و تحقق آن منوط به علل دیگري نیز  زناشویی را نمی

  .باشد می

تعلق و همچنین نیاز به در تئوري انتخاب، نیاز به عشق و احساس  2طبق دیدگاه گالسر

باشند و بر اساس اصول دهگانۀ وي، تمامی  آزادي از جمله نیازهاي اساسی انسان می

                                                  
1. Weber
2. Glasser
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بنابراین، ارتباط . گیرد شناختی مزمن، از اختالل در روابط سرچشمه می مشکالت روان

، و )گري پرهیز از خشونت و افراطی(عاشقانه مطلوب همراه با آزادي عمل در رابطه جنسی 

گالسر، (شدگی توسط مردان براي تأمین نیازهاي اساسی ضرورت دارد  ود حس کنترلنب

250:1398.(  

از دیدگاه اسالم نیز، ارتباط زناشویی بر مبناي آرامش و عطوفت قرار دارد و بر ابراز 

سازي روانی پیش از رابطه بسیار تأکید گردیده است  علنی محبت، پیوند عاطفی و آماده

توجه به حقوق زنان در روابط جنسی، در قالب حق آمیزش، ). 47:1414/14حرعاملی، (

نظري (شده است حق تحریک، حق عدم عزل و حق همخوابگی به رسمیت شناخته

  ).71:1400توکلی، 

  

  روش

گیري از رویکرد کیفی و روش مصاحبه عمیق و با نگرش  این پژوهش با بهره

کرسول، پژوهش کیفی را یک فرایند . استشده پدیدارشناسانه و با تحلیل تفسیري انجام

داند که یک مسئلۀ  شناختی مشخص می هاي روش بررسی فهم و درك مبتنی بر نسبت

در واقع در روش کیفی، ).135:1394کرسول، (کند  اجتماعی یا انسانی را کشف می

کنندة روش بوده و موضوعات تحقیق در روش کیفی به  موضوع مورد مطالعه، تعیین

شان و زمینۀ زندگی روزمره بازنمایی  شوند بلکه در کلیت ي منفرد تقلیل داده نمیمتغیرها

هاي مطالعاتی را شکل  هاي متقابل پدیدة مورد مطالعه، حوزه اعمال و کنش. گردند می

  ).16:1394فلیک، (دهد  می

در این پژوهش، با استفاده از رویکرد پدیدار شناختی، مسئله مورد تحلیل و بررسی 

، نگرشی کیفی است که بر مطالعه تجربه زیستۀ یک فرد 1پدیدارشناسی. رفته استقرارگ

عنوان یک فلسفه و یک روش تحقیق، محدود به رویکرد شناختی نیست،  تمرکز دارد و به

                                                  
1. Phenomenology
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ها  بلکه یک تعامل فکري در تفسیرها و معناسازي است که براي درك جهان زیستۀ انسان

از دیدگاه پدیدارشناسی، ادراك، ). Manen, 2017: 3(شود  در سطح آگاهانه استفاده می

ها، عاري از محتواست و  باشد و ادراك فاقد وجود پدیده همیشه ادراك یک پدیده می

هاي افراد مختلف از پدیدة مورد بررسی، براي رسیدن به  هدف اصلی آن، کشف تجربه

  )87:1398پروري، (جوهره و ماهیت واقعی آن مفهوم یا پدیده است 

کننده  چرا که یکی از عوامل مشخصترین ابزار در پدیدارشناسی مصاحبه است  مهم 

ناکامی جنسی و تبعات آن از نگاه زنان . تحقیق پدیدارشناسی اکتشاف است نه توجیه

متأهل، موضوعی است که نیاز به واکاوي و فهم عمیق از رفتار و تفکرات کنشگر دارد و 

  .ه مصاحبه صورت پذیرفتشد بدین منظور با افراد شناسایی

کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در بازه  هاي این پژوهش، از بین زنان مراجعه نمونه

صورت آگاهانه، هدفمند انتخاب به 1400تا تیرماه  1399ساله از خردادماه سال  زمانی یک

متأهل بودن زنان، حضور در مراکز مشاوره جهت دریافت خدمات، تجربۀ . اند شده

ختالالت جنسی در روابط زناشویی، تمایل به انجام مصاحبه و توانایی برقراري ارتباط از ا

معیارهاي ورود به شمار آمده و بر این اساس، زنان متأهل با مراجعه به مراکز به علل دیگر 

پس از . ها تا اشباع نظري محققین ادامه یافت انتخاب نمونه. اند مشمول مصاحبه نبوده

نفر، جهت مصاحبۀ عمیق انتخاب گردیدند و در جلسات یک الی  35ها،  هشناسایی نمون

تالش گردید، تا . دوساعته، به گفتگو و مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با آنها پرداخته شد

ها صورت پذیرد و طیفی از زنان با سابقۀ ازدواج کمتر  بیشترین گوناگونی در انتخاب نمونه

یابی به درك  ن فرزند و شاغل و غیر شاغل براي دستو بیشتر، داراي فرزند و بدو

  . تر مورد توجه قرار گیرد مطلوب

سؤاالت اساسی پژوهش بر این اساس بود که زنان متأهل ناکامی جنسی را چگونه 

هاي زناشویی  کنند؟ نارضایتی جنسی در زنان چگونه بر ایجاد تنش درك و توصیف می

کامی چیست؟ امکان دسترسی به مخاطبین بیشتر براي باشد؟ و پیامدهاي این نا اثرگذار می

مطابق . تواند بر افزایش قابلیت پژوهش مؤثر باشد تر و ارزیابی بهتر نتایج، می درك عمیق
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دیدگاه گوبا و لینکلن، ارزیابی گزارش کیفی در جهت افزایش قابلیت اعتماد پژوهش با 

بودن پذیرباورپذیري آن، امکان ها و فرآیندهاي ضروري تحقیق در جهت توجه به استدالل

. پذیري امکان تحقق دارد آزمون تشخیص با اعتبارسنجی پاسخگویان، قابلیت تأیید و انتقال

طرفی، رعایت  همچنین، مطابق اصول مرتبط با اخالق پژوهش، تالش گردید صداقت و بی

ه شوندگان مورد توج حریم شخصی، کسب رضایت، رازداري و سپاسگزاري از مصاحبه

  .قرار گیرد

  
اطالعات توصیفی -1جدول 

  شغل  تحصیالت  سن  نام مستعار  کد
مدت زندگی مشترك 

  )سال(

تعداد 

  فرزند

  -   2  کارمند  کارشناسی  29  شقایق  1

  -   3  دار خانه  کارشناسی  26  پریسا  2

  -   2  کارمند  کارشناسی ارشد  32  مریم  3

  -   1  کارمند  کارشناسی  30  فرشته  4

  -   2  آزاد  کارشناسی  25  ستایش  5

  -   1  کارمند  کارشناسی  27  سوسن  6

  -   ماه 6  دار خانه  کارشناسی  22  سوگل  7

  -   2  دار خانه  کارشناسی  24  مهتاب  8

  -   2  آزاد  کارشناسی  28  شهین  9

  1  3  وکیل  کارشناسی ارشد  30  محبوبه  10

  1  6  کارمند  کارشناسی  36  طیبه  11

  -   4  دار هخان  کارشناسی  33  ساناز  12

  1  5  آزاد  کارشناسی ارشد  34  مهسا  13

  1  3  آزاد  ارشد کارشناسی  31  الناز  14

  -   3  کارمند  ارشد کارشناسی  32  رؤیا  15

  4  بیش از ده سال  دار خانه  کارشناسی  39  پري  16

  1  5  دار خانه  کارشناسی  33  شیما  17

  3  6  کارمند  کارشناسی ارشد  35  منصوره  18
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  1  7  دار نهخا  دیپلم  31  مهسا  19

  -   4  پزشک  ي تخصصیدکترا  35  زهرا  20

  1  بیش از ده سال  آزاد  کارشناسی  35  عفت  21

  -   2  کارمند  کارشناسی  30  فاطمه  22

  -   1  آزاد  کارشناسی  27  سمیرا  23

  -   2  کارمند  کارشناسی  29  حمیده  24

  -   4  دار خانه  کارشناسی  32  الله  25

  -   1  دانشجو  دانشجوي دکتري  30  سمیه  26

  2  6  کارمند  کارشناسی ارشد  35  نرگس  27

  1  3  مدرس دانشگاه  دکتري تخصصی  33  بهنوش  28

  -   2  دار خانه  کارشناسی  28  افسانه  29

  -   3  دار خانه  کارشناسی ارشد  25  مینا  30

  1  10  دار خانه  کارشناسی  38  ثریا  31

  -   1  حسابدار  دیپلم فوق  31  ملیحه  32

  -   3  شغل آزاد  دانشجوي کارشناسی ارشد  31  زیبا  33

  -   ده ماه  دار خانه  کارشناسی  28  فروغ  34

  -   2  کارمند  کارشناسی  33  منیره  35

  

ها یافته

سازي و تحلیل گردید و نکات مهم و  دقت پیاده شده به مصاحبۀ عمیق انجام و مباحث طرح

در ها،  در ابتدا، مفاهیم متعدد مستخرج از مصاحبه. ابعاد پنهانی از موضوع را آشکار نمود

ها در چهار مقوله  بندي مشابه قرار داده شد و مقوالت فرعی ایجاد گردید؛ سپس داده دسته

مقوالت اصلی شامل درك زنان متأهل از ناکامی جنسی، پیامدهاي . اصلی منحصر شد

فردي، پیامدهاي میان فردي در روابط بین زوجین و تبعات اجتماعی ناکامی جنسی از 

در هریک از مقوالت براي مستند نمودن مباحث . آید میهاي پژوهش به شمار  یافته

هاي زنان  قول هاي پژوهش و درك بهتر مخاطبین، به برخی از نقل شده، اعتبار داده کشف

  .گردد مورد مصاحبه، اشاره می
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  درك از ناکامی جنسی در زنان متأهل و پیامدهاي آن -2جدول 

  مفاهیم جزئی  هاي فرعیمقوله  هاي اصلی مقوله

  درك از ناکامی

  فقدان ارگاسم

  ارگاسم سطحی

  احساس فشار جنسی

  نبود حس رهاشدگی

یابی به  ناهماهنگی با همسر در دست

  ارگاسم

  نبود شور و جذابیت جنسی

  فقدان رضایت جنسی

  سردي در رابطه عاطفی و ارتباط کالمی

  فقدان محبت عاطفی

  آمیز کالمی نبود ابراز محبت

  سازي ابطۀ سریع و فاقد آمادهر

  فقدان صمیمیت

  مرد) انحرافات(نابهنجاري جنسی 

  

  خود ارضایی مرد

  )یادگار پرستی(ها  فیتیش

  مازوخیسم

  سادیسم

  تماشاگري جنسی

  هرزه گرایی

  اعتیاد جنسی

  هاي جنسی فانتزي

  )آنال(رابطه نامتعارف 

  طلبی و خیانت مرد تنوع

  حرکات نمایشی

  الگوگیري از رسانه

  )ستمگري جنسی(خشونت جنسی 

  کژکاري جنسی

  سردمزاجی

  اختالل نعوظ

  اختالل انزال
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  دفعات محدود رابطه

  کیفیت نامطلوب

  افسردگی همسر

  بیماري

  اعتیاد

  پیامدهاي فردي

  پیامدهاي جسمی

  سردرد

  )کمردرد(دردهاي عضالنی 

  میلی جنسی بی

  دردهاي لگنی

  درد تناسلی

  پیامدهاي روانی

  نهاییاحساس غم و ت

  انزوا

  عصبانیت و پرخاشگري

  پرهیز از ارتباط جنسی مجدد

  کالفگی

  نفس کاهش اعتمادبه

  لذت نبردن از زندگی

  اضطراب

  افسردگی

پیامدهاي بین 

فردي 

  )زناشویی(

  طالق عاطفی

  سردي در روابط

  نبود ارتباط عاطفی و کالمی

  گذرانی با دیگران تمایل به وقت

  فردگرایی

  یاحساس غریبگی و بیگانگ

  نبود صمیمیت و شور زندگی

  روح شدن رابطه بی

  فقدان همدلی

  اعتمادي بی

  نادیده گرفته شدن
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  طالق
  تصمیم به جدایی

  طالق قانونی

  اختالفات زناشویی

  ناسازگاري

  هاي مکرر بحث

  پرخاشگري

  حس تنفر

  لجبازي

  مثل به مقابله

  کاري پنهان

پیامدهاي 

  اجتماعی

یروابط فرا زناشویی کالمی و عاطف

  )ها علل و زمینه(

  توجیه روابط

  کنجکاوي جنسی

هاي  هیجان(تمایل به رمانتیک بودن 

  )عاطفی

  نیاز به روابط عاشقانه

  نیاز به تمجید و تأیید

پیامدهاي روابط فرا زناشویی کالمی و 

  عاطفی

  احساس گناه و عذاب وجدان

  رسوایی

  گفتگوي حضوري

  چت در بستر فضاي مجازي

  همسر ارتباط عاطفی با غیر

  هاي روابط فرا زناشویی جنسی زمینه

  ناکامی جنسی

  ناکامی عاطفی

  انتقام از همسر

  میل به تمجید و تحسین

  لجبازي

  پیامدهاي روابط فرا زناشویی جنسی
  سکس چت

  روابط عاشقانه جنسی
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  درك و توصیف ناکامی -1

ی به اطالعات دهی و معنابخش ادراك به معناي فرایند ذهنی یا روانی است که سازمان

دار شده  حسی را بر عهده دارد، بنابراین در طی فرایند ذهنی، تجارب حسی براي فرد معنی

عوامل ). 10:1398خداپناهی، (گردد  و قادر به دریافتن روابط بین امور و معانی اشیا می

توان  ها، سن، حافظه و تفکر بر ادراك فرد اثرگذارند و نمی زیادي همچون جنسیت، هیجان

باید توجه داشت درك با حس متفاوت . دراك را محصول یک محرك خاص دانستا

طرف قشر مخ است اما ادراك از ترکیب اطالعات  احساس، انتقال پیام عصبی به. باشد می

کشف ادراك زنان از ناکامی، تبیین درك آنان از . آید حسی با فرایند تفکر به وجود می

  .باشد ایر عوامل میروابط جنسی و چگونگی ارتباط آن با س

  

  فقدان ارگاسم -1-1

. هاي متفاوتی را در افراد ایجاد نماید تواند ادراك یک تحریک حسی مشخص می

بنابراین درك از یک پدیده معین، همواره مشابه و کامًال منطبق بر هم نیست و تجارب و 

ذار بوده دهی ادراك متفاوت از هم در موضوع ناکامی تأثیرگ عوامل مؤثر دیگر در شکل

ارگاسم سطحی، احساس فشار جنسی، نبود حس رهاشدگی، ناهماهنگی با همسر در . است

از جمله ادراکات متفاوتی است که زنان  1یابی به ارگاسم، نبود شور و جذابیت جنسی دست

احساس فشار جنسی از جمله مقوالتی است که فرد .اند در فهم از ارگاسم بدان اشاره کرده

  .گردد چار آن میدر طی رابطه د

  : گوید ساله می 35زهرا 

قبل رابطه این نیاز در من بـود ولـی بعـد اتمـام رابطـه، بـه دلیـل نرسـیدن بـه ارگاسـم،           «

  .»کرد ام می شدت عصبی احساس فشار شدید و سرکوب داشتم که به

یابی به آن  یکی از موضوعات مهم در درك از ارگاسم، اشاره به ناهماهنگی در دست

ارگاسم سطحی، شکلی از رابطه است که فرد بدون . باشد و ارگاسم سطحی می بین زوجین

  .رسد و با تحریک کلیتوریس بدان می) رابطه عمیق یا کامل(دخول 

                                                  
1. Sexual attraction
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  : کند ساله بیان می 27سوسن 

نمی تونسـت بـا رابطـه کامـل مـن رو بـه ارگاسـم         1همسرم به خاطر مشکل زودانزالی«

صورت سطحی بـه ارگاسـم برسـم کـه ایـن       ل از اون و بهبرسونه و من همیشه ناچار بودم قب

  .»نوع از ارگاسم برام کافی نبود و همیشه حس خأل داشتم

  

  سردي در رابطه عاطفی و ارتباط کالمی -1-2

سازي، نبود  فقدان محبت عاطفی، نبود ابراز محبت کالمی، رابطۀ سریع و فاقد آماده

این افراد، . کنند اکامی را توصیف میهاي ظاهري مقوالتی است که درك از ن جذابیت

کامیابی جنسی را فقط معلول ارتباط جنسی و ارگاسم ندانسته و بر تأثیر روابط عاطفی 

گیري رابطه و نوازش زن، ابراز  نوع شکل. اند زوجین در طی زندگی مشترك تأکید کرده

مار آمده یابی به حس کامیابی به ش محبت، معاشقه و صمیمیت از عوامل مؤثر بر دست

سازي شکایت داشته که منجر به عدم  ورزي و آماده زنان از فقدان ابراز محبت، عشق. است

  .یابی به کامیابی و یا ارتباط ناقص گردیده است دست

  : گوید ساله می 33شیما 

من دوست . گرفت و کوتاه بود که من اصالً آماده نبودم قدر رابطه سریع شکل می این«

  .»هاي عاشقانه بزنیم و همسرم محبت کنهداشتم قبل اون حرف

  

  نابهنجاري جنسی -1-3

، انحرافاتی است که در پی آن فرد براي برانگیختگی جنسی خود و 2نابهنجاري جنسی

نماید و عموماً  هاي غیرمعمول استفاده می یابی به لذت از اشیا، اشخاص و موقعیت دست

این نوع از . دهد ي پذیرش قرار میطرف مقابل را در حین رابطه جنسی در شرایط اجبار

) نماید انحرافات، در روند طبیعی ارتباط زوجین اختالل ایجاد کرده و دیگري را معذب می

                                                  
1. Early ejaculation disorder
2. Paraphilia
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توسط مردان،  2خود ارضایی). 2000، 1هاي روانی راهنماي تشخیصی و آماري اختالل

مندي به  القه، ع5و سادیسم 4، ابتال به مازوخیسم)یادگار پرستی(3ها گیري از فیتیش بهره

، 8هاي جنسی ، توسل به فانتزي7، تمایل به محتواي هرزه، اعتیاد جنسی6تماشاگري جنسی

حرکات نمایشی متأثر از ...) و  10، سکس دهانی9آنال(درخواست و اقدام به رابطه نامتعارف 

شوندگان  جمله مقوالتی هستند که توسط مصاحبهاز 11الگوگیري از رسانه، خشونت جنسی

  .اند دیده و ذیل نابهنجاري جنسی قرار گرفته و ناکامی جنسی را رقم زدهبیان گر

طلبی و خیانت مرد نیز از دیگر مفاهیم مهم مؤثر بر عدم کامیابی ذکر همچنین، تنوع

توجهی به اراده و  این رفتارها، به دلیل اعمال خشونت، توسل به زور، بی. شده است

  .دهد ضعیت دشوار قرار میخواست طرف مقابل، عموماً زنان را در و

  : گوید ساله می 28افسانه 

اینکه دوست داشت موقع رابطه جوراب نازك یـا   مثل. رفتارهاي عجیب غریب داشت«

  . »کفش پاي من باشه

بررسی هستند که در آن  قابل) یادگار خواهی(این نوع از رفتارها ذیل اختالل فیتیشیسم 

ارف مثل پوشک کردن فرد، تقاضاي پوشیدن لباس با فرد با تقاضا و اعمال رفتارهاي غیرمتع

  .گردد تحریک و ارضا می... هاي غیرجنسی و ، تمرکز بر اندام...)چرم و(جنس خاص 

  : کند بیان می 36همچنین طیبه 

کنـه، مجبـورم    بینه، دوست داره زور بگه و خیلـی خشـن رفتـار مـی     فیلم پورن زیاد می«

  .»از این کار متنفرممیکنه رابطه آنال داشته باشیم، من 

                                                  
1. DSM-IV-TR(Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders)
2. masturbation
3. fetish
4. masochism
5. Sadism
6. Voyeuristic disorder
7. Sexual addiction
8. Sexual fantasy
9. Anal sex
10. Oral sex
11. Sexul violence
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اند، همسرانشان براي ارتباط جنسی دست به  شوندگان بیان داشته برخی از مصاحبه 

. بار زده که این موضوع موجب آسیب جسمی و روانی براي زنان شده است اعمال خشونت

همچنین، برخی از مردان متأثر از محتواي هرز و غیراخالقی، انجام رفتارهاي مشابه را 

  .اند داشتهدرخواست 

شده هاي جنسی از دیگر موارد مهمی است که توسط برخی افراد اشاره فانتزي     

  .پردازي و بیان آن در حین رابطه اصرار دارد در این نوع از اختالل، فرد بر خیال. است

  : گوید ساله می 33ساناز 

دیگـه اي  موقع رابطه از سکس گروهی حرف میزنه و اینکه دوست داره غیر من افراد «

، خیلـی عـذاب   ...هـم بـود و  ) اسم یک فـرد از آشـنایان  (هم باشند یا یه وقتایی میگه کاش 

  .»...پردازي کنه تا تحریک بشه  کنم من براش جذاب نیستم و باید خیال آوره، حس می

  

  کژ کارکردي جنسی -1-4

عمومًا غیرارادي است و در آن اختالل در چرخه میل جنسی،  1کژ کارکردي جنسی

افتد و فرد به دلیل وجود مشکالت و  یابی به اوج لذت جنسی اتفاق می رانگیختگی یا دستب

سردمزاجی ). 880:2016مالویا، (بیماري قادر نیست کیفیت مطلوبی را در رابطه تجربه کند 

ترین مواردي  ، اختالل انزال، دفعات محدود رابطه از جمله مهم2مردان، اختالل در نعوظ

این نوع از اختالالت عمومًا به دلیل . شده است ن مورد مصاحبه گزارشاست که توسط زنا

شده و منجر به ناکامی جنسی مشکالتی چون افسردگی همسر، بیماري و یا اعتیاد او ایجاد

  .گردیده است

  : گوید ساله می 29حمیده 

مـون محـدود بـود و اون هـم بـا هـزار        به خاطر اعتیادش خیلی مشکالت داشتیم، رابطه«

  .»تی و مشکلسخ

                                                  
1. Sexual Dysfunction
2. erectile disorder
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هاي مزمن جسمی و روانی از عوامل مهمی است که رابطه  اعتیاد فرد و ابتال به بیماري

دهد و فرد ممکن است کالً دچار  الشعاع قرار می را هم از حیث کیفی و هم کمی تحت

  .گیري رابطه را تجربه نماید میلی شده و یا اختالل در شکل بی

  

  پیامدهاي فردي -2

اثرات این ناکامی قبل . می جنسی در زنان تبعات متفاوتی را در پی داردمواجهه با ناکا

تواند به پدید  گردد و این امر می از هر چیز بر خود زنان و جسم و روان آنان هویدا می

  .آمدن تبعات بعدي منتج گردد

  پیامدهاي جسمی -2-1

مسلم است عنوان یک میل طبیعی و غریزي نیازمند پاسخگویی است و  میل جنسی به

سردرد، دردهاي . هاي جدي ایجاد نماید تواند آسیب موقع و صحیح به آن می عدم پاسخ به

میلی جنسی تبعی، دردهاي لگنی، درد تناسلی از جمله شکایاتی  ، بی)کمردرد(عضالنی 

  .اند است که زنان مورد مصاحبه در پی ناکامی جنسی بدان اشاره کرده

  : کند ساله بیان می 35منصوره 

اوایـل  . بعد اتمام رابطه و نرسیدن به ارگاسم همیشه سـردرد شـدید و کمـردرد داشـتم    «

طوري کمتـر   این. مرور من هم دیگه خیلی عالقه به رابطه نداشتم فهمیدم علتش چیه، به نمی

  .»کشیدم عذاب می

  

  پیامدهاي روانی -2-2

است و  کننده سالمت جسمی و روانی زوجین رابطۀ مطلوب جنسی زناشویی، تأمین

ترین آثار رابطه  یکی از مهم. تواند آسیب و تنش ایجاد نماید هرگونه خلل در آن می

اختالالت و انحرافات جنسی . باکیفیت، ایجاد حس آرامش و رهاشدگی در افراد است

منجر به تبعات روانی مهمی مانند احساس غم و تنهایی، انزوا، عصبانیت و پرخاشگري، 

نفس، لذت نبردن از زندگی،  جدد، کالفگی، کاهش اعتمادبهپرهیز از ارتباط جنسی م
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این مشکالت، کل زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار . اضطراب و افسردگی گردیده است

  .داده و سبب نارضایتی زناشویی گردیده است

  : کند ساله بیان می 28فروغ 

  .»...بودي داشته باشم رسیدم همیشه کالفه و عصبی بودم، انگار یه کم چون به ارگاسم نمی«

مرورزمان منجر به ایجاد افسردگی و غم و اضطراب  تداوم وضعیت موجود در زنان به

  .گردیده است

  : گوید ساله می 32رؤیا 

. شـناس رفـتم و تحـت درمـانم     بعد دو سـال از ازدواج مـون افسـرده شـدم، پـیش روان     «

  .»حوصله زندگی و هیچ کاري و ندارم

  

  )روابط زوجین(ي پیامدهاي بین فرد -3

دومین اثر مهم اختالل در روابط جنسی زوجین بر رابطه بین آنان است که از سردي 

زدگی  این مسئله، منجر به دل. عاطفی در زندگی زناشویی تا طالق امکان وقوع دارد

  .نماید زناشویی شده و آرامش را سلب می

  طالق عاطفی -3-1

جنسی در روابط با همسران به شکل سردي اولین واکنش زنان در مواجهه با ناکامی 

نبود ارتباط عاطفی و کالمی، تمایل به . سازد در روابط عاطفی و جنسی خود را نمایان می

گذرانی با دیگران، فردگرایی، احساس غریبگی و بیگانگی، نبود صمیمیت و شور  وقت

دن از تبعات مهم اعتمادي و نادیده گرفته ش روح شدن رابطه، فقدان همدلی، بی زندگی، بی

این نوع از واکنش در بدو امر . گیرد بین زوجین است که متأثر از نارضایتی جنسی شکل می

گیرد و ممکن است بخشی از آن هم به شکل  در اعتراض به وضعیت موجود شکل می

  .ناخودآگاه و غیرارادي باشد

  : گوید سوگل می

اي نیسـت چـرا    اشـم، وقتـی عالقـه   حوصله ش رو ندارم، بیشتر دلم میخواد با دوستانم ب«

  .»باید ادامه بدم؟
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باید توجه داشت لزومًا در این نوع از واکنش، اختالفات علنی و مشاجرات وجود  

دهد و این افراد به دالیل متعدد به  ندارد بلکه سردي و نبود صمیمیت در بین زوجین رخ می

ماند و منجر به جدایی  نشده باقی می بیان خواست خود نپرداخته و مسئله به شکل حل

هاي دفاعی بکار رفته  از جمله مکانیزم... سکوت، انزوا، درخودماندگی و. گردد عاطفی می

در طالق عاطفی زوجین بدون احساس تعلق به یکدیگر در . باشد بدون ایجاد چالش می

  .کنند و حاضر به طالق قانونی نیستند کنار هم زندگی می

  

  اختالفات زناشویی -3-2

هاي گوناگون  ی نارضایتی جنسی افراد مورد مصاحبه، اختالفات در شکلدر پ

درپی، حس تنفر و  هاي مکرر، قهرهاي پی ناسازگاري، وقوع بحث. کند خودنمایی می

این اختالفات . ها است ترین واکنش مثل از مهم به تبع آن، لجبازي و مقابله پرخاشگري به

ز این اختالفات لزومًا به معناي کشف علت اصلی برو. تواند منجر به طالق قانونی گردد می

صورت پیدا و پنهان  ها به نارضایتی جنسی در بروز این چالش. آن توسط زنان نیست

  .اثرگذار است

  : گوید ساله می 31ملیحه 

  . »کنم مدام با هم دعوا داشتیم، از اون متنفرم، به خاطر همین هم گاهی به طالق فکرمی«

  .اند کاري و میل به خیانت را در خود گزارش کرده قدام به پنهانهمچنین برخی افراد ا

  : کند ساله هم بیان می 30فرشته 

کنه خیلی اعصابم  از اینکه به نیازهاي من توجهی نداره و اقدامی هم براي درمان خودش نمی«

  .»تونه اینقدر از خود راضی باشه؟ خورده و لجم میگیره، آخه چطور می

  

  طالق -3-3

هاي جنسی، تصمیم به  واکنش افراد تحت مصاحبه در رویارویی با ناکامیآخرین 

این افراد با طی پروسه اختالفات زناشویی، در گام آخر، طالق را راه چاره . باشد جدایی می

  .اند برخی از این زنان در آستانه جدایی بوده و مصمم بر اجراي تصمیم خود بوده. اند دیده
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  : گوید ساله می 35منصوره 

تـونم ادامـه بـدم، ایـن آدم      کنم، سه تا هم بچه دارم ولی دیگه نمـی  چندساله تحمل می«

  .»ام و اون حق هر ظلمی رو داره دونه، انگار من برده چیز از رابطه جنسی نمی هیچ

همچنین بعضی از افراد با اقدام و نهایی شدن طالق قانونی، به زندگی زناشویی خود 

  .اند خاتمه داده

  : کند اله بیان میس 27سمیرا 

کـردم؟   مونـدم و تحمـل مـی    تونه نیاز اولیه آدم رو برطرف کنه چرا باید مـی  وقتی نمی«

  »...کرد مشکل حل بشه خودش هم هیچ تالشی نمی

توجه در این موضوع این است که عمده این زنان اذعان داشتند  نکته قابل    

  .کردند ه به مشاور را رد میاند و مراجع همسرانشان تالشی در جهت حل مشکل نداشته

  

  پیامدهاي اجتماعی ناکامی -4

آید،  اي شخصی به شمار می یکی از تبعات مهم نارضایتی جنسی که در بدو امر مقوله

این . هاي متعدد ایجاد کند تواند آسیب و چالش آثاري است که بر جامعه گذاشته و می

  .جامعه را با بحران جدي روبرو سازد تر ایجاد و تواند در ابعاد محدود و گسترده آثار می

  

  روابط فرا زناشویی عاطفی و کالمی -4-1

تواند منجر به سوق  خأل عاطفی و جنسی در بین زوجین از جمله عواملی است که می

برخی از زنان مورد مصاحبه با . دادن افراد به ارتباطات خارج از چارچوب خانواده گردد

ط عاطفی با غیر همسر و از طریق گفتگوي حضوري، چت برقراري ارتباط با جنس و ارتبا

نیاز به تمجید و تأیید و . اند در بستر فضاي مجازي به ایجاد روابط عاشقانه مبادرت ورزیده

گیري رابطه را توجیه  از جمله دالیلی است که شکل) هاي عاطفی هیجان(رمانتیک بودن 

  .نموده است
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  : گوید ساله می 31الناز 

کرد، بعد یه  که آقا بود چند بار درد دل کردم، اون هم با حوصله گوش میبا همکارم «

دادم، خیلـی   مند شدم، بهش وابسته شده بودم و مدام پیـام مـی   مدتی حس کردم بهش عالقه

  .»...کرد و  کردم و اون آدم همیشه از من تعریف می احساس تنهایی می

برخی از زنان بدان اشاره  احساس گناه و عذاب وجدان از جمله موضوعاتی است که

  .اند کرده

  : گوید ساله می 31زیبا 

ها رسمی بود تا اینکه اون گفت بـه مـن    تو فضاي مجازي با یکی آشنا شدم، اوایل پیام«

عالقه داره و همین باعث شد ارتباط مون بیشتر بشه، ولی من همیشه عذاب وجدان داشتم و 

  .»داد م عذابم میدارم، درسته گفتگوي معمولی بود ولی همون ه

برخی از این روابط نیز پس از مدتی آشکار و منجر به رسوایی و تشدید اختالفات      

  .شده است

  :گوید ساله می 24مهتاب 

چیـز رو فهمیـد،    همش سرم تو گوشی بـود، همسـرم شـک کـرد و پیگیـر شـد و همـه       «

  »...داشت زدیم ولی برام خیلی گرون تموم شد، دیگه اعتماد ن درسته فقط حرف می

  

  روابط فرا زناشویی جنسی -4-2

کنجکاوي جنسی نیز از جمله موضوعات مهمی است که در پی ناکامی و نارضایتی 

این موضوع با جستجو در صفحات غیرمجاز و هرز . گردد جنسی در برخی افراد مشاهده می

روابط برخی از . گیري ارتباطات فرا زناشویی منجر گردیده است محور آغاز و به شکل

  .هاي جنسی بوده است محدود به ردوبدل پیام

  : کند ساله بیان می 32رؤیا 

تو یه گروهی عضو بودم که مختلط بود چند باري مطلب گذاشتم و یه آقایی واکـنش  «

کـرد بعـد هـم وارد چـت خصوصـی شـدیم و ابـراز عالقـه و یـه           داد و تشویقم می نشون می

  .»...فهمم چطور به اینجا رسید نمی کنیم، اصًال روزي دیدم داریم سکس چت می
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این افراد عمومًا با رابطه عاطفی شروع کرده و پس از طی مدتی، گفتگوها به سمت 

اي از موارد این روابط به  همچنین در پاره. کرده استمحتواي غیراخالقی سوق پیدا

  .مالقات حضوري و روابط عاشقانه جنسی منتهی شده است

  : گوید ساله می 34مهسا 

کم بینمـون   هاي معمولی بود کم مند شدم، اوایل پیام به یکی از اقوام دور همسرم عالقه«

  .»...عالقه شکل گرفت و بعد هم ارتباط بیشتر

شده اوایل، این اقدام با عذاب وجدان همراه بوده اما پس از طی مدتی همچنین گفته

  .اند کرده با توجیه انتقام از همسر و جبران خألهاي زندگی خود را آرام

  

  گیري بحث و نتیجه

وپنج تن از زنان، مورد توجه و بررسی  براي درك از ناکامی جنسی، تجارب زیسته سی

برخی از زنان، . ابتدا، تالش گردید ادراك زنان از ناکامی کشف گردد. قرار گرفت

 یابی به آن را موجب عدم ناکامی را با فقدان پدیده ارگاسم یکی دانسته و خأل در دست

یابی به آن، عواملی  اما برخی دیگر از زنان، فراتر از ارگاسم و دست. اند کامیابی خود دانسته

هاي جنسی مردان را نیز از  ها و کژ کاري چون نبود ارتباط عاطفی مطلوب، نابهنجاري

میزان عالقه زوجین به یکدیگر و رضایت . اند عوامل مهم دخیل در حس ناکامی دانسته

زناشویی با موضوع کامیابی جنسی و یا عدم آن ارتباط معنادار دارد،  عاطفی از زندگی

دهد  این امر نشان می. باشد بنابراین وجود مقدماتی چون صمیمت زناشویی ضروري می

ارتباط جنسی براي زنان صرفًا رویدادي جسمی نبوده و با عوامل عاطفی و روانی ارتباط 

  . تنگاتنگ دارد

نا درمانی و فروم بر وجود عشق قبل از رابطه تأکید کرده همچنین فرانکل در بحث مع

همچنین طبق نظر گالسر نیز نیاز به عشق . اند و تمایالت جنسی را بروز و ظهور عشق دانسته

و احساس تعلق و همچنین نیاز به آزادي از جمله نیازهاي اساسی انسان دانسته که منشأ 

شناختی مزمن، از اختالل در  مشکالت روان باشد و بر همین اساس مشکالت روانی افراد می
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بنابراین، ارتباط عاشقانه مطلوب همراه با آزادي عمل در رابطه . گیرد روابط سرچشمه می

شدگی توسط مردان براي  ، و نبود حس کنترل)گري پرهیز از خشونت و افراطی(جنسی 

ردي در باب این معنا با پژوهش نکولعل تک و ک. تأمین نیازهاي اساسی ضرورت دارد

  .کامیابی یا ناکامی زنان متأهل همسویی دارد

اعمال سلطه مردانه، یکی از موضوعات مهم در رابطه جنسی زناشویی است که وجود 

هاي  بار، نادیده انگاشتن خواست قدرت و حس برتري، منجر به بروز رفتارهاي خشونت

و وبر، پدرساالري حاکم بر ریتزر . گردد طرف مقابل و احساس مالکیت تام بر بدن زنان می

جوامع و سلطه مردانه را از علل مهم ستمگري جنسی دانستند که منجر به نابرابري و 

این مفهوم و کشف آن با مقاله اسدي در باب احقاق جنسی . گردد خشونت جنسی می

  .همسویی دارد

هاي جنسی مردان بود که بخشی از  شده ناهنجاري یکی دیگر از مباحث مهم مطرح

توسل به رفتارهاي همراه با . بررسی است قوالت آن با مفهوم استیالي مردان قابلم

آزارگري، سادیسم، اجبار به برقراري رابطه نامتعارف مقعدي از جمله مفاهیم مهمی است 

همچنین، تماشاي محتواي هرز بر . تواند با مفهوم سلطه مورد ارزیابی قرار گیرد که می

برخی از . ه که منجر به اعمال فشار و مطالبات غیرواقعی شده استالگوگیري افراد مؤثر بود

واسطه خود ارضایی همسرانشان، از برقراري رابطه کامل محروم بوده و نادیده  زنان، به

هاي جنسی با انحراف جنسی مردان مواجه هستیم که این  در ناهنجاري. اند شده گرفته

اکثریت زنان . نماید را دچار چالش می موضوع سبب ناکامی جنسی زنان گردیده و رابطه

این یافته، نتایج باسون در رضایت . اند این انحرافات را نپذیرفته و به مقابله با آن پرداخته

  .نماید جنسی را تأیید می

در این نوع از مشکل، عموماً . اند اي از موارد، زنان با اختالل جنسی روبرو بوده در پاره

مردانی که تمایل به . باشد دلیل بر خلل در ایجاد در رابطه میاي  بیماري یا مشکل زمینه

برقراري رابطه جنسی نداشته و یا در صورت تمایل با مشکالتی چون زودانزالی و اختالل 

اي جسمی و یا  هاي زمینه بروز این مشکالت عمومًا به دلیل بیماري. نعوظ روبرو هستند
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گردد اساساً یا رابطه شکل نگرفته و یا  ب میباشد و سب روانی همچون افسردگی و تروما می

زنان . تواند در وقوع این عامل مؤثر باشد سبک زندگی افراد نیز می. سرعت به اتمام برسد به

مواجهه با اختالل جنسی، کامیابی را تجربه نکرده و این امر نارضایتی زناشویی را در پی 

  .گذارد ع کامیابی جنسی صحه میهاي محمدصادق در موضو دارد و این نتیجه، بر یافته

گرفته به دلیل ناکامی جنسی از موضوعات داراي اهمیتی است که در سه تبعات شکل

هاي جنسی و روانی است که  آسیب، اولین اثر پیامد ناکامی. نماید زنان را درگیر می، سطح

در ، اینبنابر. گیرد را دربر می... افسردگی و کالفگی و، غم، طیفی از دردهاي عضالنی

در روند طبیعی زندگی دچار اختالل شده و عمومًا با حس نارضایتی همراه ، عمل این زنان

نمایند اما این  برخی از زنان از استراتژي انزوا و سکوت بهره برده و اعتراضی نمی. هستند

اي از موارد این عامل  در پاره. مرور فرسایش در روابط زناشویی را در پی دارد فقدان به

بروز دعواهاي . شوند جر به بروز اختالفات و تنش شده و زوجین با یکدیگر درگیر میمن

هاي آن  ترین نشانه کاهش اعتماد و صداقت از مهم، احترامی نسبت به یکدیگر بی، مکرر

  . جاهد و بنی فاطمه همخوانی دارد، هاي اوانی این مقوالت با یافته. باشد می

به ارتباط خارج از چارچوب زناشویی، اشکال همچنین، برخی از زنان با گرایش 

در برخی موارد این رابطه در سطح روابط عاطفی بوده و . اند متفاوتی از آن را تجربه کرده

نکته مهم در این موضوع، علت . اي از موارد به ارتباط جنسی منجر گردیده است در پاره

تأمین نیازهاي عاطفی بوده باشد که در عمده موارد  گیري رابطه زناشویی می اولیه شکل

عموماً، این روابط با برقراري ارتباط احساسی و جلب اعتماد رخ داده و سپس به . است

  .سمت ارتباط کامل سوق یافته است

شده، وجود خأل عاطفی و جنسی در مردان مرتبط با این  نکته مهم در مفاهیم طرح

دهی رابطه جدید فرا  خود بر شکل واسطه نارضایتی از زندگی زناشویی باشد که به زنان می

غفوریان، . اند و از این حیث با زنان اشتراك در زمینه دارند زناشویی تمایل داشته

درك زنان . اند میرهاشمی و مافوسا نیز در علل خیانت زناشویی بر این موضوع تأکید نموده
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الالت جنسی، متأهل از ناکامی جنسی متفاوت بوده و در چهار مقوله فقدان ارگاسم، اخت

  .گردد بندي می هاي جنسی و سردي در روابط عاطفی و کالمی دسته ناهنجاري

فقدان ارگاسم از . بندي نهایی توجه نمود توان به یک جمع طورکلی می بنابراین و به

دید زنان شامل ارگاسم سطحی، احساس فشار جنسی، نبود حس رهاشدگی، ناهماهنگی با 

باشد که درك معنایی  ، نبود شور و جذابیت جنسی مییابی به ارگاسم همسر در دست

زنان پیامدهاي ناکامی جنسی را در سه سطح فردي، میان فردي و . آید جدیدي بشمار می

هاي روانی، افسردگی، عدم نشاط  دردهاي جسمانی، انزوا، آسیب. کنند اجتماعی تجربه می

لی و مهم سوق دادن زنان به ناکامی جنسی از علل اص.باشد ها می ترین آن از جمله مهم

تأمل و  هاي اجتماعی قابل تواند در ایجاد آسیب باشد که این امر می روابط فرا زناشویی می

  .توجه باشد

فقدان آگاهی و دانش کافی زوجین از جمله علل مهم بروز اختالل در روابط زوجین 

اولویت ضرورت دارد آگاهی بخشی علمی و متقن در موضوع روابط جنسی در . است

گردد  پیشنهاد می. هاي بیشتر ممانعت به عمل آید مراجع مسئول قرار بگیرد تا از بروز آسیب

در گام اول ضروري است، آگاهی . سه سطح در بحث پیشگیري و درمان مدنظر قرار گیرد

هاي الزامی حین عقد براي  انحاءمختلف حین ازدواج صورت پذیرد، آموزش بخشی به

تواند بستر مناسبی براي ارائه محتواي مناسب باشد  راي دفاتر عقد میصدور مجوز ازدواج ب

که ضرورت دارد این امر با دقت نظر در تولید محتواي کارآمد، ارائه توسط متخصص 

شناختی تحت  هاي روان گردد بحث مشاوره همچنین پیشنهاد می. توانمند صورت پذیرد

وجین امکان و توان مراجعه را داشته پوشش بیمه قرار گرفته تا در صورت بروز مشکل، ز

در سطح سوم، تدوین قوانین کارآمد براي حمایت از زنان متأهل در صورت عدم . باشند

امکان حل موضوع اهمیت دارد تا بتواند ضمن دریافت حقوق قانونی خود، در موارد خاص 

  .و ویژه همچون خشونت جنسی و انحرافات مبادرت به طالق نماید

بت پیرامون مسائل جنسی، شرم و حیاي برخی مخاطبین، عدم عالقه تابو بودن صح

.هاي پژوهش بوده است از جمله محدودیت... برخی افراد به انجام مصاحبه و 
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