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 Puropse: Objective: The aim of this study was to identify the 

dimensions of sexual well-being of Iranian men. Research method 

in terms of purpose, applied-fundamental; It was qualitative in terms 

of data type. 
Materials and Methods: The statistical population of the study 

included academic experts and experts in the field of sex therapy 

and sexual issues in Tehran who were selected as the sample size by 
purposive sampling method and saturation principle. In this study, 

data collection was performed by library method, semi-structured 

interview (qualitative section). In this section, the experts confirmed 
the validity of the interview, and the reliability calculation was 

determined by the reliability method between the two coders, which 

showed the reliability and validity of the interview. In this study, in 

order to analyze the data in the qualitative part of the interview 
results were coded. 

Findings: The results showed that the proposed model has a good 

degree of proportionality. The results of the analysis also show that 
out of 101 available indicators (items), 22 main components can be 

identified. 7 main dimensions (sexual quality, sexual attitude, sexual 

satisfaction, sexual intimacy, sexual schemas, sexual self-efficacy, 
sexual self-esteem) and 22 components (sexual intimacy 

satisfaction, sexual desire, erectile function, talking about sex, 

marital status, Positive sex, sexual knowledge, sexual adjustment, 

sexual attitude, sexual desire, sexual initiation, sexual arousal, 
orgasm, libido, erectile dysfunction, premature ejaculation, 

emotions, communication, body acceptance, sexual function , 

Feelings of sexual guilt and self-esteem). Sex quality model is 
measured by 20 items, sexual attitude by 16 items, sexual 

satisfaction by 18 items, sexual intimacy by 16 items, sexual 

schemas by 9 items, sexual self-efficacy by 13 items and sexual self-

esteem by 9 items. 
Conclusion: Therefore, the results showed that the Persian version 

of men's sexual well-being is desirable in terms of structural features 

and is a valid and reliable tool for measuring the sexual well-being 
of married men. 
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مردان  یجنس یستیدهنده بهز لیابعاد تشک ییشناسا

 یرانیا

 ،1 یکوروش قنبر
واحد سمنان، دانشگاه آزاد  ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو

 .رانیسمنان ، ا ،یاسالم
 

 ،*2نژاد  یمهر ابوالقاسم
 انشگاهد روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده روانشناسی گروه دانشیار
 (.مسئول نویسنده) الزهرا

 
 ،3ستوده اصل  نعمت

 ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ار،یدانش
 .رانیسمنان، ا

 
 4 یقربان راهب
سمنان،  یدانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیگروه آمار و اپ استاد،

 .رانیسمنان، ا
 

 دهیچک
 یستیدهنده بهز لیابعاد تشک ییپژوهش شناسا نی: هدف اهدف
-یبود. روش پژوهش برحسب هدف، کاربرد یرانیمردان ا یجنس

 .بود یفیبرحسب نوع داده، ک ؛یادیبن
و  یپژوهش شامل خبرگان دانشگاه یجامعه آمار و روش ها: مواد

شهر تهران بودند  یو مسائل جنس یصاحبنظران حوزه سکس تراپ
 حجم عنواننفر به 17هدفمند و اصل اشباع  یرگیکه با روش نمونه

ها با روش داده یپژوهش گردآور نای در. شدند انتخاب نمونه
( انجام شد. در یفی)بخش ک افتهیساختار مهیمصاحبه ن ،ایکتابخانه

 ییایکردند، محاسبه پا دیبخش خبرگان روا بودن مصاحبه را تائ نیا
و روا بودن مصاحبه را  ایدو کدگذار که پا نیب ییایبا روش پا زین

 در هاداده لیمنظور  تحلنشان میداد، مشخص شد. در این پژوهش به
 .شد کدگذاری مصاحبه نتایج کیفی بخش

 یاسبمن یاز درجه تناسب یشنهادینشان داد که مدل پ هاافتهی: ها افتهی
که از  دهدینشان م لیحاصل از تحل جینتا نیبرخوردار است. همچن

 ییقابل شناسا یاصل مولفه 22( موجود، هیشاخص )گو 101 انیم
 تیرضا ،ینگرش جنس ،یرابطه جنس تیفی)ک یبعد اصل 7است. 

 یخودکارآمد ،یسجن یطرحواره ها ،یجنس تیمیصم ،یجنس
 ،یجنس یکیاز نزد تیمولفه )رضا 22( و یعزت نفس جنس ،یجنس

 ،ییوزناش تیعملکرد نعوذ، صحبت درباره سکس، وضع ،یجنس لیم
 ،ینگرش جنس ،یجنس یسازگار ،یمثبت، دانش جنس یرابطه جنس

_________________________________ 
1 - Sexual Well-being 

2 - World Health Organization 

3 - Sexuality 

4 - Sex 

5 - Gender Identities 

6 - Role 

 یختگیبرانگ ،یجنس یآغازگر ،یرابطه جنس یبه برقرار لیتما
اختالل نعوظ، انزال  ،یجنس لیم لاختال ،یاوج لذت جنس ،یجنس

 ،یبدن، عملکرد جنس رشیزودرس، عواطف و عالقه، ارتباط، پذ
رابطه  تیفیباشد. مدل ک یو عزت نفس( م یاحساس گناه جنس

 تیرضا ه،یگو 16توسط  ینگرش جنس ه،یگو 20توسط  یجنس
 ه،یگو 16توسط  یجنس تیمیصم ه،یگو 18توسط  یجنس

 13توسط  یجنس یخودکارآمد ه،یوگ 9توسط  یجنس یهاطرحواره
 .شودیم یریگاندازه هیگو 9توسط  یو عزت نفس جنس هیگو
 یجنس یستیبهز ینشان داد نسخه فارس جینتا نیبنابرا :یریگ جهینت

 ایروا و پا یمطلوب بوده و ابزار یساختار یها یژگیمردان از نظر و
 .مردان متاهل است یجنس یستیبهز یریاندازه گ یبرا
 

 یسالمت جنس، مردان متاهل ،یجنس یستیبهز :یدیکل واژگان
 
 

 07/10/1399تاریخ دریافت: 
 10/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولs.mehrinejad@alzahra.ac.ir 

 مقدمه
 یوع، بلکه موضستیمنفرد ن یمسئله بهداشت کی یجنس یستیبهز
نده کن نییعوامل تع نهیدر زم شهیاست و ر یکل یسالمت یبرا یذات

، 1. در تالش برای ارائه تعریف جامع از بهزیستی جنسیدارد یسالمت
سالمت جنسی را این ( WHO)2کارگروه سازمان بهداشت جهانی

سالمت جنسی؛ وضعیت بهزیستی جسمی، "گونه تعریف می کند: 
است. این  3عاطفی، روانی و اجتماعی در رابطه با تمایالت جنسی

موضوع صرفاً عدم وجود بیماری، اختالل در عملکرد و یا ناتوانی 
(. بلکه سالمت جنسی 2010نیست )سازمان بهداشت جهانی، 

آمیز نسبت به تمایالت جنسی و و احترام نیازمند برخورد مثبت
بخش و ایمن روابط جنسی و همچنین امکان داشتن تجربیات لذت

جنسی، عاری از اجبار، تبعیض و خشونت است. تمایالت جنسی، 
، 4جنبه اصلی انسان بودن در طول زندگی است و شامل جنسیت

، 9، لذت8کامگی، تن7، گرایش جنسی6و نقش 5هویت جنسی
. با این وجود در حالی که سالمت "است 11و تولیدمثل 10صمیمیت
عنوان مفهومی که فراتر از عدم وجود بیماری طورکلی بهجنسی به

ری را تاست، پذیرفته شده است؛ بهزیستی جنسی، مفهومی گسترده
های سالمت جنسی در مثال، سیاستعنوان(. به1دهد )ارائه می

ر مورد سالمت جنسی در سراسر انگلستان، رویکرد جامع ای را د
 اند که نشانگر پذیرش ایده بهزیستی جنسی است. فرانظر گرفته

مطالعات و  یدرباره بررس مریصورت گرفته توسط لور تحلیل

7 - Sexual Orientation 

8 - Eroticism 

9 - Pleasure 

10 - Intimacy 

11 - Reproduction 
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در  2019تا  2007از سال  یجنس یستیبا موضوع بهز هاییپژوهش
مقاله مورد  162مجموع  ز: ادهدمیجهان، نشان  یسراسر کشورها

ابعاد مورد استفاده در  نیشتری، بتحلیل فرا نیا هایمالک رشیپذ
 88)تعداد  یاز: عملکرد جنس اندعبارتفرد  یشناخت ریدامنه تأث

مقاله(،  28( )انهیفردگرا نظرنقطهاز  یابی)ارز یجنس تیمقاله(، رضا
(. در حوزه الهمق 9) یمطالعه( و اضطراب جنس 17) یجنس نفسعزت
 13از رابطه ) تینفر(، رضا 32) یجنس تی، رضایفرد نیب یشخص

 11و در  دهیگرد یابیمقاله( ارز 6) یزندگ کیمقاله( و ارتباط شر
ه است ک افتهیاختصاص  یاجتماع یبعد به حوزه فرهنگ 6 زیمقاله ن

در رابطه با  یجنس یستیبهز یمقاالت به بررس نیمورد از ا 9
ه مربوط ب یابرنابر گرید هایجنبه ای هاکلیشه، یتیسجن یهنجارها

 (.2) اندپرداخته تیجنس
، پژوهشی  1مولن، روس و فلندرس-در همین رابطه بدری، مولر

تحت عنوان الگوی بهزیستی جنسی در بین دانشجویان: یک مطالعه 
(. مطالعه حاضر یک پروژه تحقیقاتی مبتنی بر 3کیفی انجام دادند )

جامعه است که روش های حمایت از بهزیستی جنسی در دانشجویان 
دانشگاه را شناسایی می کند. این دادهها به چگونگی آگاهی جنسی 

نحوه ارتباط با یکدیگر و دسترسی بهتر به خدمات  در دانشجویان،
بهداشتی و مشاوره ای و همچنین ارتباط آن با عوامل فیزیولوژیکی، 
عاطفی، رابطه ای و اجتماعی می پردازد. برای به دست آوردن الگوی 
بهزیستی جنسی از مصاحبه های عمیق فردی، استفاده شد. نتایج 

های ن داد که از جمله مولفهحاصل از تجزیه و تحلیل موضوعی نشا
بهزیستی جنسی چندوجهی است و شامل عوامل رفتاری، ذهنی، 
هیجانی، هویت اجتماعی و رابطه ای است. همچنین از یافته های این 
پژوهش می توان برای اطالع رسانی در زمینه آموزش بهداشت 
جنسی و خدمات ارائه شده به دانشجویان استفاده کرد. لوریمر، 

(، پژوهشی 3و همکاران ) 2یز، دالریمپر، فرانکیز، جکسوندیامیک
در مورد مروری بر تعاریف و معیارهای بهزیستی جنسی انجام دادند. 

 به ای و دارند اشاره یجنس یستیبهز به مطالعات از یا ندهیفزا تعداد
 است،یس مختلف اسناد در اصطالح نیا و هستند آن یریگ اندازه دنبال

. دارد وجود انگلستان در یجنس بهداشت یها چارچوب جمله از
 یجنس یتسیبهز چگونه شود نییتع تا گرفت انجام عیسر یبررس کی

 دهش یریگ اندازه یکم و شده کاوش یفیک صورت به شده، فیتعر
 که شد ییشناسا مقاله 162 ساله بودند. 65تا  16آزمودنی ها . است

 اب. دهند یم ارائه یجنس یستیبهز از یفیتعر مقاله 10 تعداد نیا از
 که را یابعاد 59 ،یطیمح ستیز-یاجتماع مدل کی از یریگ بهره

: میکن یم یبند دسته یاصل حوزه سه تحت شد ییشناسا مطالعات از
(. بعد 6) یاجتماع یفرهنگ و( بعد 22) یشخص نیب(. بعد 31) یشناخت
 که شدند یبند دسته یاجتماع-یفرهنگ حوزه در مقاله 11 فقط

 . داشتند تمرکز یتیجنس یها ینابرابر بر عموماً

_________________________________ 
1 - Bedree, Moller-Mullen, Rose & Flanders 

2 - Lorimer, DeAmicis, Dalrymple, Frankis, 

Jackson 

3 - Hofsted 

، 4(، با انجام پژوهشی، چهار ویژگی: فاصلة قدرت4) 3هافستد
، را به عنوان 7، و اجتناب از عدم قطعیت6، فردگرایی5مردانگی

کند. او به مطالعه این خصائص در وجوه تفاوت فرهنگی مشخص می
کشور پرداخته و وضعیت جمعیت ایرانی را نیز در مقایسه با  74

دهد که ایرانیان در دو بعد سایر کشورها بررسی نموده و نشان می
نمرة باالیی کسب  "فاصلة قدرت"و  "اجتناب از عدم قطعیت"

نمایانگر وجود  "فاصلة قدرت"باالی ایران در بعد  اند. نمرةنموده
سطح باالیی از نابرابری قدرت و ثروت در جامعة ایرانی است. 

دهنده این نشان "اجتناب از عدم قطعیت"چنین نمرة باال در بعد هم
پذیرد، اصول سنتی راحتی تغییرات را نمیاست که جامعه ایرانی به

است. جمعیت ایرانی در بعد خود را حفظ نموده و مخالف ریسک 
از بقیه ابعاد نمرة کمتری گرفته است. پایین بودن این  "فردگرایی"

ی هاگرا بودن این فرهنگ در مقایسه با فرهنگبعد، نشانگر جمع
گرا، روابط قوی بین افراد و به عهده گرفتن فردگراست. جامعه جمع

ج که نتایطور کند. همانمسئولیت سایر اعضای گروه را تقویت می
پژوهش یاد شده نشان داده است؛ فرهنگ ایرانی متفاوت از فرهنگ 

های سنتی خود غربی است. جامعه ایران، تاکنون بسیاری از ویژگی
را حفظ کرده است. ایران دارای نابرابری ثروت و قدرت، و سنتی 

گرا، مذهبی، و بوده. سطح پایینی از تحول اقتصادی را داراست جمع
باشد. بنابراین، ادبیات پژوهشی نشان داده است که می در حال گذار

ای ههای نقش جنسیتی و چهارچوبروابط جنسی وابسته به کلیشه
اجتماعی و فرهنگی است و باورهای حاکم در هر فرهنگی، نقش 

کند. به عبارتی، باورهای بسیار مهمی را در روابط جنسی ایفا می
های جنسیتی و جنسی قشفردی هر کس در رابطه جنسی تابعی از ن

 توان این مقولهجهت نمیهای تربیتی و فرهنگی است و ازاینو آموزه
 هایها یکسان تلقی نمود. بر این اساس ارائة مدلرا در تمامی جمعیت

تبیینی برای بهزیستی جنسی بدون در نظر گرفتن این متغیرها، نیز 
عه ضعف جدی خواهد داشت. پس بدیهی است که مردان در جام

های خاص فرهنگی و اجتماعی جامعة ایران تأثیر ایرانی از مؤلفه
هایی که هنجارها و انتظارهای خاصی را برای آنان پذیرند؛ مؤلفهمی

شان را شکل داده است. تبیین نموده و تصویر شخصی و اجتماعی
های نظری و تبیین یک بندیرسد صورتجهت به نظر میازاین

زیستی جنسی مردان ایرانی مستلزم بررسی تعریف جامع در مورد به
جانبه در زندگی این قشر است. از سوی دیگر تا مفهوم عمیق و همه

های بهزیستی جنسی مردان، دقیق و واضح مشخص و تبیین و مؤلفه
توان به مسائلی در نگردد، مسلماً قادر به سنجش آن نیست و نمی

وی داد. از س حیطه چگونگی حفظ، توسعه و بهبود بهزیستی پاسخ
دیگر برای سنجش بهزیستی جنسی مردان به ابزاری که ابعاد و 

های متعدد بهزیستی جنسی را در برداشته باشد و با توجه به مؤلفه
ی فعال از نظر جنسی( عنوان یک دورههای دورة جوانی )بهویژگی

رو طراحی و ساخت ابزار با توجه طراحی شده باشد، نیاز است. ازاین

4 - Power distance 

5 - Masculinity 

6 - Individualism 

7 - Uncertainly Avoidance 
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د ای خواههای بهزیستی جنسی مردان ایرانی نیز اهمیت ویژهفهبه مؤل
طور خالصه پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که داشت. به

هایی در ابتدا تبیین نماید بهزیستی جنسی مردان ایرانی از چه مؤلفه
تشکیل شده است و سپس معین کند که این مقیاس طراحی شده برای 

سنجی برخوردار های روانچه مشخصهبهزیستی جنسی مردان از 
 است؟ 

 
 

 مواد و روش ها
کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع -پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی

ها، از نوع کیفی بود. در این طرح پژوهشگر ابتدا از لحاظ کیفی داده
کنندگان محدود بررسی کرده و سپس موضوع پژوهش را با شرکت

-به ساخت ابزار مورد نظر اقدام میهای کیفی نسبت برمبنای یافته

جا که در این پژوهش هدف نماید. با توجه به مطالب فوق و از آن
اصلی شناسایی ابعاد تشکیل دهنده بهزیستی جنسی مردان ایرانی 

منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع در زمینه باشد و بهمی
ها و طور شناخت ابعاد، مؤلفهبهزیستی جنسی مردان و همین

ها، عالوه بر مبانی نظری از مصاحبه های تشکیل دهنده آنشاخص
برای درک بیشتر استفاده شده است، سپس از رویکردهای کمی برای 

شود. جامعة آماری در بخش کیفی تأیید نتایج کیفی بهره برده می
شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه سکس تراپی و مسائل 

-از روش نمونه هاپژوهش برای تعیین نمونه باشد. در اینجنسی می

نفر به یا توجه به اصل اشباع  17 ؛ کهاستفاده شد 1گیری هدفمند
عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. از جمله معیارهای انتخاب 

خبرگان شامل: داشتن تجربه کاری در زمینه مشاوره های مرتبط با 
و مقاله های  مسائل و مشکالت جنسی و زناشویی، داشتن کتاب

پژوهشی در این زمینه بود. شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در 
بخش کیفی پژوهش حاضر از  انجام شد. در 1399اوایل پاییز 

های ساختار یافته استفاده شده است. در مصاحبههای نیمهمصاحبه
سؤال اصلی  6انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی از 

مصاحبه،  21با توجه به اینکه بعد از انجام  ؛استفاده شددر مصاحبه 
های قبلی تکرار شدند و پژوهشگر عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه

جمع  "رسید، یعنی داده های جدید با داده هایی که قبال 2به اشباع
مصاحبه ها متوقف  و اشباع حاصل شد، آوری شده، تفاوتی نداشت

دقیقه بود. این بخش  90تا  30بین  گردید. مدت زمان انجام مصاحبه
باشد. در می گویه ای 101 شامل یک پرسشنامه محقق ساخته

 هایطراحی این بخش سعی شده است که تا حد ممکن، گویه
بسته  ها از نوعبرای پاسخگویان قابل درک باشد. این گویه پرسشنامه

 اندر زمباشد. الزم به ذکر است، ای لیکرت میگزینه 5و از طیف 
صورت هبگر در محل حضور داشته و پژوهشتوزیع پرسشنامه 

رفع ابهام  بههای پرسشنامه شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویه
 برای شرکت کنندگان مبادرت ورزیده است. 

 
 یافته ها

 یدانشگاه خبرگاننفر از  17های بخش کیفی با آوری دادهبرای جمع
مصاحبه شد.  ی،جنس مسائل و یتراپسکس حوزه صاحبنظران و

 در جدول زیر آمده است. شوندگان مصاحبه مشخصات

 
 شناختی مصاحبه شوندگان. آمار جمعیت 1جدول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

1  
 سطح تحصیالت

  لیسانسفوق

 سن

  سال 45تا  40

  سال 50تا  46  دکتری  2

3  

 سابقه کار

  سال 50باالی   سال 15تا  10

 جنسیت
     سال 20تا  16  زن

     20باالی   مرد

خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه  17ذکر است که با شایان
سؤال مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد  6ساختاریافته با 

به این سؤال پاسخ داده  MAXQDAافزار تئوری و استفاده از نرم
 شود. می
 

 مصاحبه هایالؤس. 2دول ج
 سؤال ردیف

 تعریف شما از بهزیستی جنسی مردان ایرانی چیست؟ 1
 اند؟ایرانی کدام بهزیستی جنسی مردان ها و کیفیت رابطه جنسیها مولفهبه نظر شما شاخص 2
 شود؟ایرانی می به نظر شما چه عواملی باعث ایجاد بهزیستی جنسی در مردان 3
 ایرانی چیست؟ پیامدهای بهزیستی جنسی مردانبه نظر شما  4
 توان به بهزیستی جنسی مردان ایرانی کمک کرد؟به نظر شما با چه ساز و کارهایی می 5

_________________________________ 
1 - Judgemental Sampling 2 -Saturation 
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کدامند؟ به عبارتی چه عواملی به بهزیستی جنسی مردان  عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بهزیستی جنسی مردان 6
 شود؟مانع بهزیستی جنسی مردان ایرانی میایرانی کمک می کند و چه عواملی 

 فرایند با که مصاحبه فرمت در شده آوریجمع هایداده به توجه با
 فتعری از بعد است، رسیده نظری اشباع نقطه به مستمر تطبیق

 تعریف کمی مقیاس هاآن برای که( مصاحبه) پژوهش اصلی سؤاالت
 با را شده آوریجمع هایمصاحبه کدگذاری توانمی، است شده

 این کننده توصیف نمودارهای و آن ابعاد و هاویژگی تعریف

 واحدهای تا است الزم اول گام در، بنابراین .کرد شروع هاویژگی
 دتأیی به معنایی واحدهای انتخاب البته که شود شناسایی معنایی
 رؤیت قابل زیر جدول در که است رسیده مشاور و راهنما اساتید
 .است

 
 

 شوندگانمصاحبه هایپاسخ از حاصل اولیه معنایی واحدهای .3 جدول
 واحد معنایی

 کنم یم نگاه رابطه کننده فیتضع کی عنوان به یجنس رابطه به
 هستم کارآمد و فعال یفرد یجنس روابط در
 دارم یخوب احساس کنم یراض یجنس نظر از را همسرم توانم یم که نیا از

 ام داشته یخوب یلیخ عملکرد کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در یوقت
 کنم موکول مناسب زمان به را ام یجنس یها خواسته توانم یم

 دانم یم اثرگذار اریبس یجنس رابطه در را همسرم
 گذارم یم وقت همسرم رساندن لذت اوج به یبرا

 است داشته یخوب تیوضع گرانید با اسیق در ام یجنس روابط
 دارم یجنس کیشر با ارتباط در مشکل یجنس رابطه در

 کنم جادیا یجنس لذت گرانید و خود در یراحت به قادرم کنم تالش یکاف اندازه به اگر
 است من یاخالق یها ارزش با همسو من یجنس یرفتارها

 دارم رابطه یکینزد از یتمندیرضا احساس کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در که یزمان
 آگاهم یادیز حد تا ام یزندگ یجنس یها رهیانگ از

 لذت ،یجنس تنش رفع مثل، دیتول ،یعاطف یکینزد خالص، لذت هدف مثال دارد مطابقت ام یجنس کیشر با ایآ دارم یجنس رابطه از که یاهداف
 .یجنس کیشر درخواست رفع ،یجنس کیشر به دادن

 کند یم اجتناب من با یجنس مواجهه از همسرم
 هستم یراض شوند یم برآورد ام یزندگ یجنس یازهاین که یروش و راه از
 آگاهم یادیز حد تا ام یجنس التیتما در راتییتغ از
 است ادیز اریبس یجنس روابط مورد در همسرم یمشغول دل

 ست ا عاطفه انیب یبرا یبستر یجنس رابطه
 کنم یم حس را یخوب یجنس یکینزد و لیم ،یجنس کیشر کی عنوان به
 میباش داشته یجنس یعال ارتباط هم با میتوان یم یراحت به

 کنم یم عمل خوب ام یجنس روابط در کنم یم احساس
 گذارد یم ریتاث ام رابطه تیفیک یرو همسرم یکیزیف راتییتغ

 ام داده دست از را یزیچ که نیا مثل کنم یم احساس کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در یوقت
 ام نبوده مرد کی حد در کنم یم احساس کنم یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در که یزمان
 است مهم یلیخ میبرا خودم یجسمان ظاهر یجنس رابطه آغاز در

 است مهم یجنس رابطه و سکس درباره همسر با کردن صحبت نحوه
 هستم ناتوان اریبس یجنس رابطه در

 بود من یزندگ در یتر تیاهم کم بخش یجنس روابط کاش
 شود یم من کیتحر باعث یجنس رابطه و سکس مورد در کردن صحبت
 کند یم تر گرم را یزندگ کانون و کترینزد بهم را آنها ن،یزوج در بخش تیرضا و خوب یجنس روابط

 گذارد یم ریتاث ام رابطه یرو خودم از یتمندیرضا
 دارد تناسب همسرم با ام یجنس التیتخ

 .دارد وجود نیزوج یبرا یادیز یلیخ یجنس یآزاد امروزه کنم یم فکر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 16

http://mail.islamiclifej.com/article-1-970-fa.html


  و همکاران                 یکوروش قنبر  213

 

 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 رسد یم لذت اوج به یجنس نظر از من همسر
 هستم یراض خود بدن تحول و رییتغ نحوه از

 زن، یجنس یازهاین زدن حدس انزال، در ریتاخ نعوظ، حفظ مثال) کنم برآورده توانم یم چقدر را رود یم انتظار مرد کی از که ییها ییتوانا
 (مناسب یرفتار پاسخ

 دانم یم فعال و یراض یجنس لحاظ به را همسرم
 .است شده یدیناام باعث ام یجنس روابط

 است رنگ پر یلیخ ما یزندگ در یجنس ارتباط برد یم لذت مان یجنس یزندگ از همسرم که کنم یم احساس من
 دهد یم دست من به یناتوان احساس کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در یوقت

 است کرده فیتضع را ییزناشو یزندگ گذشته سال چند در شده مشاهده یجنس یآزاد شیافزا کنم یم فکر
 است ییزناشو یزندگ در یدلبستگ شیافزا یبرا یمنبع میبرا یجنس رابطه ایآ

 کند یم تیتقو واقعا را ما روابط ما، یجنس یزندگ که کنم یم احساس من
 است العاده فوق یجنس کیشر کی من همسر
 دانم یم همسرم  به یروانشناخت یکینزد یبرا یا نهیزم را یجنس رابطه

 کنم یم یشرمندگ احساس ندارم یجنس تجربه که نیا از
 شود یم تعهد و عشق شیافزا باعث میبرا یجنس رابطه

 کنم یم عمل خوب نسبتا یجنس وجود ابراز در
 کنم یم نگاه رابطه کننده تیتقو کی بعنوان یجنس رابطه به
 دارم یجنس یرفتارها انواع تجربه به لیتما

 دانم یم اثرگذار اریبس یجنس رابطه در را خودم
 کنم یم ارضا را یجنس تیمیصم در همسرم ازین ابتدا از من

 دارد یخوان هم همسرم با ام یختگیبرانگ زمان
 هستم یعضالن تنش دچار اریبس یجنس رابطه در
 است قبول قابل میبرا من یجنس احساسات یاخالق نظر از

 است ییزناشو یزندگ در تیمیصم شیافزا جهت یمنبع میبرا یجنس رابطه
 است مفرح و جیمه ما یزندگ در یجنس ارتباط
 دهد یم آرامش من به همسرم با سکس درباره کردن صحبت

 است جالب و مهم اریبس فرد یزندگ در یجنس روابط من دهیعق به
 است شده ترس احساس باعث ام یجنس روابط

 دارد تیرضا حس مورد نیا از زین میزندگ کیشر که دارم را احساس نیا کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در که یزمان
 بدهم دست از را خود یجنس کنترل ترسم یم

 دارم یدیناام و یسرافکندگ احساس کنم، یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در یوقت
 .دارم تیقاطع یجنس روابط مورد در میها خواسته انیب در
 کنم یم عمل کیررمانتیغ و تجربه یب اریبس یجنس رابطه در

 دارند را یکاف دانش یجنس مسائل مورد در نیزوج از یاریبس امروز که کنم یم فکر
 کنم ینم گناه احساس خود یجنس احساس مورد در هرگز

 کنم دایپ لذت جادیا و کسب یبرا یگوناگون یها راه از توانم یم یجنس روابط در
 دارم یخوب نفس به اعتماد ،یجنس کیشر کی عنوان به کنم یم فکر ام یجنس یزندگ مورد در که یزمان
 کنم یم عمل خشن و سرد اریبس یجنس رابطه در
 گذارد یم ریتاث ام رابطه تیفیک یرو( یالغر ،یچاق) ام یکیزیف راتییتغ

 داشتم یم یجنس روابط یگرید فرد با داشتم دوست
 دهم انجام را یکار چه قایدق بخش تیرضا یجنس روابط در که دانم یم خوب

 شوم یم یجنس رابطه وارد نفس به اعتماد بردن باال یبرا
 هستم محتاط یجنس رابطه در

 .است مالک کی میبرا یجنس رابطه کی طول
 کنم فراموش را یجنس روابط توانستم یم کنم یم آرزو یگاه

 است ییزناشو یزندگ در یجنس بودن یخواستن احساس یبرا یمنبع میبرا یجنس رابطه ایآ
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 کنم یم گناه احساس خود یجنس احساسات و افکار درباره
 هستم یمزاج سرد آدم اریبس یجنس رابطه در
 میایب یمتنوع یها راه توانم یم یجنس لذت یبرا

 دانم یم فعال و یراض یجنس لحاظ از را همسرم
 .بدهند تیاهم یجنس روابط به دینبا افراد

 برسانم لذت اوج به را میزندگ کیشر چطور دانم یم ام یستگیشا و ابتکار خاطر به یجنس روابط در
 ببرم کار به توانم یم را یادیز یها تنوع همسرم با یجنس رابطه در
 است ییزناشو یزندگ در یستیبهز شیافزا یبرا یمنبع میبرا یجنس رابطه ایآ

 .است فعال ام یجنس التیتخ
 دارم یخوب حس میزندگ در یجنس روابط گاهیجا مورد در
 میشو ختهیبرانگ یجنس رابطه در میتوان یم یراحت به
 هستم لیم یب اریبس یجنس رابطه در
 آگاهم یادیز حد تا ام یجنس احساسات از
 .میآ یم حساب به ستهیشا یفرد یجنس نظر از

 کند یم تر بخش تیرضا را روابط ،یجنس آموزش
 آگاهم یادیز حد تا ام یجنس التیتما از

 است شده شرم احساس باعث ام یجنس روابط
 است مهم یلیخ میبرا همسرم یجسمان ظاهر یجنس رابطه آغاز در

 مهمه میبرا کیشر کی با یجنس رابطه مدت طول
 متناسبه همسرم تالش با کنم یم یجنس رابطه در که یتالش

 ندارد من با یجنس رابطه به یلیتما همسرم
 هستم گستاخ یجنس رابطه در

 زمانی) اشباع حد به رسیدن و معنایی واحدهای کدگذاری از بعد
 جدیدی کدهای یا مقوالت، جدید هایمصاحبه یا متن تحلیل از که
 شدند بندیمقوله یکدیگر به کدها مشابهت اساس بر(، نیاید دست به
در مرحله  .شدند پدیدار کیفی هایداده از مقوله 22 در نهایت و

های حاصل از تجزیه و آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته
تحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن کدها 

 )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد.

ج تحلیل محتوای لیست مربوط به نتایهای زیر چکدر جدول
مصاحبه با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی آورده شده 

ها آغاز گردید ها با استخراج مفاهیم و مقولهاست. تحلیل داده
ربط و تکراری حذف های بی)کدگذاری باز( و مفاهیم و مقوله

ا، هگردیدند که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کننده
منبع مربوط به هریک از مقوله ها در جدول زیر آمده  فراوانی و

 است.
 

 . لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته4جدول 
کدگذاری 

 انتخابی
کدگذاری 

 محوری
 کد مصاحبه شونده کدگذاری باز

کیفیت رابطه 
 جنسی

از  رضایت
 نزدیکی جنسی

زمانی که در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، احساس رضایتمندی از 
 نزدیکی رابطه دارم

I10, I6, I5, I1 

زمانی که در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم احساس می کنم در حد یک 
 I13, I14, I15 مرد نبوده ام

 زمانی که در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، این احساس را دارم که
 شریک زندگیم نیز از این مورد حس رضایت دارد

I12, I5, I14, 

I2 

 I3, I4, I11, I5 روابط جنسی ام در قیاس با دیگران وضعیت خوبی داشته است

 میل جنسی
زمانی که در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم به عنوان یک شریک جنسی، 

 اعتماد به نفس خوبی دارم
I12, I8, I3 

 I3, I4, I11, I5 یک شریک جنسی، میل و نزدیکی جنسی خوبی را حس می کنمبه عنوان 
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وقتی در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، احساس سرافکندگی و ناامیدی 
 دارم

I12, I5, I14, 

I2 

 I3, I4, I11, I5 به رابطه جنسی بعنوان یک تقویت کننده رابطه نگاه می کنم

 یک تضعیف کننده رابطه نگاه می کنمبه رابطه جنسی به عنوان 
I12, I5, I14, 

I2 

 I11, I5,  از راه و روشی که نیازهای جنسی زندگی ام برآورد می شوند راضی هستم

 I7, I11, I18 از انگیره های جنسی زندگی ام تا حد زیادی آگاهم

 ,I5, I11, I4 تالشی که در رابطه جنسی می کنم با تالش همسرم متناسبه

I13 

 عملکرد نعوظ

 I1, I2, I11, I7 وقتی در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، عملکرد خیلی خوبی داشته ام

وقتی در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، احساس می کنم مثل این که چیزی 
 I8, I7, I11 را از دست داده ام

به من دست می  وقتی در مورد زندگی جنسی ام فکر می کنم، احساس ناتوانی
 دهد

I3, I9, I12, 

I17 

توانایی هایی که از یک مرد انتظار می رود را چقدر می توانم برآورده کنم 
)مثال حفظ نعوظ، تاخیر در انزال، حدس زدن نیازهای جنسی زن، پاسخ رفتاری 

 مناسب(
I1, I9, I13 

صحبت درباره 
 سکس

 ,I2, I6, I10 می دهدصحبت کردن درباره سکس با همسرم به من آرامش 

I14 

 I10, I14, I5 نحوه صحبت کردن با همسر درباره سکس و رابطه جنسی مهم است

 I6, I1, I13 صحبت کردن در مورد سکس و رابطه جنسی باعث تحریک من می شود

 ,I2, I6, I10 در بیان خواسته هایم در مورد روابط جنسی قاطعیت دارم.

I14 

 نگرش جنسی

وضعیت 
 زناشویی

 I3, I4, I11, I5 فکر می کنم امروزه آزادی جنسی خیلی زیادی برای زوجین وجود دارد.

فکر می کنم افزایش آزادی جنسی مشاهده شده در چند سال گذشته زندگی 
 I12, I8, I3 زناشویی را تضعیف کرده است

کانون روابط جنسی خوب و رضایت بخش در زوجین، آنها را بهم نزدیکتر و 
 I3, I4, I11, I5 زندگی را گرم تر می کند

 ,I12, I14, I2 رابطه جنسی برایم منبعی جهت افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی است

I11 

 ,I7, I9, I12 آیا رابطه جنسی برایم منبعی برای افزایش دلبستگی در زندگی زناشویی است

I17 

 I1, I9, I13 افزایش بهزیستی در زندگی زناشویی استآیا رابطه جنسی برایم منبعی برای 

آیا رابطه جنسی برایم منبعی برای احساس خواستنی بودن جنسی در زندگی 
 زناشویی است

I2, I6, I10, 

I14 

 ,I8, I7, I11 همسرم را به لحاظ جنسی راضی و فعال می دانم

I18 

 ,I3, I9, I12 رضایتمندی از خودم روی رابطه ام تاثیر می گذارد

I17 

رابطه جنسی 
 مثبت

 I1, I9, I13 از احساسات جنسی ام تا حد زیادی آگاهم

 ,I2, I6, I10 آموزش جنسی، روابط را رضایت بخش تر می کند

I14 

 ,I11, I9, I14 خوب می دانم که در روابط جنسی رضایت بخش دقیقا چه کاری را انجام دهم

I5 
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جنسی دارم آیا با شریک جنسی ام مطابقت دارد مثال هدف اهدافی که از رابطه 
لذت خالص، نزدیکی عاطفی، تولید مثل، رفع تنش جنسی، لذت دادن به شریک 

 جنسی، رفع درخواست شریک جنسی.
I6, I7, I5, I7 

 دانش جنسی

فکر می کنم که امروز بسیاری از زوجین در مورد مسائل جنسی دانش کافی را 
 دارند

I10, I3, I18, 

I2 

 I7, I5, I1, I7 از تمایالت جنسی ام تا حد زیادی آگاهم

 I11, I8, I4, I9 از تغییرات در تمایالت جنسی ام تا حد زیادی آگاهم

 رضایت جنسی

 سازگاری جنسی

من احساس می کنم که همسرم از زندگی جنسی مان لذت می برد ارتباط جنسی 
 I4, I2, I6 در زندگی ما خیلی پر رنگ است

 I4, I8, I15, I9 ارتباط جنسی در زندگی ما مهیج و مفرح است

 I8, I2, I19, I1 برای باال بردن اعتماد به نفس وارد رابطه جنسی می شوم

 I6, I9, I3, I5 رابطه جنسی برایم باعث افزایش عشق و تعهد می شود

 I2, I1, I10, I7 رابطه جنسی بستری برای بیان عاطفه ا ست

 نگرش جنسی

 I10, I5, I1, I7 دل مشغولی همسرم در مورد روابط جنسی بسیار زیاد است

 I13, I14, I15 به عقیده من روابط جنسی در زندگی فرد بسیار مهم و جالب است

 افراد نباید به روابط جنسی اهمیت بدهند.
I12, I14, I2, 

I11 

 I3, I4, I11, I5 روابط جنسی ام باعث احساس ترس شده است

 روابط جنسی ام باعث احساس شرم شده است
I6, I8, I10, 

I17 

 I10, I8, I1, I3 روابط جنسی ام باعث ناامیدی شده است.

 I1, I9, I13 خودم را در رابطه جنسی بسیار اثرگذار می دانم

 I2, I10, I14 همسرم را در رابطه جنسی بسیار اثرگذار می دانم

تمایل به 
برقراری رابطه 

 جنسی

 همسرم از مواجهه جنسی با من اجتناب می کند
I8, I7, I11, 

I18 

 ,I3, I9, I12 همسرم تمایلی به رابطه جنسی با من ندارد

I17 

 I1, I9, I13 من احساس می کنم که زندگی جنسی ما، روابط ما را واقعا تقویت می کند

 دارمتمایل به تجربه انواع رفتارهای جنسی 
I2, I6, I10, 

I14 

 رابطه جنسی را زمینه ای برای نزدیکی روانشناختی به  همسرم می دانم
I11, I10, I14, 

I5 

صمیمیت 
 جنسی

 آغازگری جنسی

 I8, I7, I11 همسر من یک شریک جنسی فوق العاده است

 ,I7, I3, I12 به راحتی می توانیم با هم ارتباط عالی جنسی داشته باشیم

I17 

 I1, I9, I13 من از ابتدا نیاز همسرم در صمیمیت جنسی را ارضا می کنم

 I2, I10, I14 در آغاز رابطه جنسی ظاهر جسمانی همسرم برایم خیلی مهم است

 ,I11, I9, I14 در آغاز رابطه جنسی ظاهر جسمانی خودم برایم خیلی مهم است

I5 

برانگیختگی 
 جنسی

 I6, I7, I5, I7 رابطه جنسی برانگیخته شویمبه راحتی می توانیم در 

در روابط جنسی به خاطر ابتکار و شایستگی ام می دانم چطور شریک زندگیم 
 I3, I18, I2 را به اوج لذت برسانم

در روابط جنسی می توانم از راه های گوناگونی برای کسب و ایجاد لذت پیدا 
 I7, I5, I1 کنم
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 I11, I8, I4, I9 است.تخیالت جنسی ام فعال 

 I4, I2, I6 تخیالت جنسی ام با همسرم تناسب دارد

 I4, I2, I8, I15 طول مدت رابطه جنسی با یک شریک برایم مهمه
 I8, I2, I1 طول یک رابطه جنسی برایم یک مالک است.

 I6, I3, I5 زمان برانگیختگی ام با همسرم هم خوانی دارد

 اوج لذت جنسی
 I2, I1, I10, I7 من از نظر جنسی به اوج لذت می رسد همسر

 I6, I5, I1, I7 برای به اوج لذت رساندن همسرم وقت می گذارم

 I13  ,I15 در رابطه جنسی با همسرم تنوع های زیادی را می توانم به کار ببرم

های طرحواره
 جنسی

اختالل میل 
 جنسی

 I1, I9, I13 کنمدر رابطه جنسی بسیار سرد و خشن عمل می 

 در رابطه جنسی گستاخ هستم
I2, I6, I10, 

I14 

 ,I8, I7, I11 در رابطه جنسی بسیار آدم سرد مزاجی هستم

I18 

 اختالل نعوظ

 ,I7, I9, I12 در رابطه جنسی محتاط هستم

I17 

 I1, I9, I13 در رابطه جنسی بسیار ناتوان هستم

 عضالنی هستمدر رابطه جنسی بسیار دچار تنش 
I2, I6, I10, 

I14 

 انزال زودرس
 I11, I9, I10 در رابطه جنسی بسیار بی تجربه و غیررمانتیک عمل می کنم

 I6, I5, I7 در رابطه جنسی بسیار بی میل هستم

 I3, I18, I2 در رابطه جنسی مشکل در ارتباط با شریک جنسی دارم

خودکارآمدی 
 جنسی

 عواطف و عالقه

 I8, I7, I11 کنم در روابط جنسی ام خوب عمل می کنم احساس می

 ,I7, I9, I12 در مورد جایگاه روابط جنسی در زندگیم حس خوبی دارم

I17 

 I1, I9, I13 رفتارهای جنسی من همسو با ارزش های اخالقی من است

 ارتباط

 I2, I10, I14 گاهی آرزو می کنم می توانستم روابط جنسی را فراموش کنم

اگر به اندازه کافی تالش کنم قادرم به راحتی در خود و دیگران لذت جنسی 
 I11, I14, I5 ایجاد کنم

 I6, I7, I5, I7 در روابط جنسی فردی فعال و کارآمد هستم

 I3, I18, I2 می توانم خواسته های جنسی ام را به زمان مناسب موکول کنم

 I7, I5, I1 می دانم همسرم را از لحاظ جنسی راضی و فعال

 پذیرش بدن

 I11, I8, I4, I9 از نحوه تغییر و تحول بدن خود راضی هستم

 I4, I2, I6 برای لذت جنسی می توانم راه های متنوعی بیایم

 I4, I2, I8, I15 از نظر جنسی فردی شایسته به حساب می آیم.

 I8, I2, I1 ام تاثیر می گذاردتغییرات فیزیکی ام )چاقی، الغری( روی کیفیت رابطه 

 I6, I3, I5 تغییرات فیزیکی همسرم روی کیفیت رابطه ام تاثیر می گذارد

عزت نفس 
 جنسی

 عملکرد جنسی
 I2, I1, I10, I7 کاش روابط جنسی بخش کم اهمیت تری در زندگی من بود

 I6, I5, I1, I7 دوست داشتم با فرد دیگری روابط جنسی می داشتم

 I6, I7, I5, I7 ترسم کنترل جنسی خود را از دست بدهممی 

احساس گناه 
 جنسی

 I3, I18, I2 هرگز در مورد احساس جنسی خود احساس گناه نمی کنم

 I7, I5, I1 از این که تجربه جنسی ندارم احساس شرمندگی می کنم

 I11, I8, I4, I9 درباره افکار و احساسات جنسی خود احساس گناه می کنم

 عزت نفس
 ,I2, I1, I10 در ابراز وجود جنسی نسبتا خوب عمل می کنم

 I1, I7 از این که می توانم همسرم را از نظر جنسی راضی کنم احساس خوبی دارم
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 I6  ,I5, I7 از نظر اخالقی احساسات جنسی من برایم قابل قبول است

شاخص )گویه(  101دهد که از میان تحلیل نشان مینتایج حاصل از 
ی اصلی قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، مولفه 22موجود، 

 اند.گذاری شدههای موجود در جدول زیر نامپیشینه و نظریه

 

 
 موجود هایهینظر و نهیشیپ ات،یادبهای شناسایی شده بعد از استفاده از . مولفه5جدول 

 تعداد گویه مولفه بعد

 کیفیت رابطه جنسی

 4 رضایت از نزدیکی جنسی

 8 میل جنسی
 4 عملکرد نعوظ

 4 صحبت درباره سکس

 نگرش جنسی
 9 وضعیت زناشویی

 4 رابطه جنسی مثبت
 3 دانش جنسی

 رضایت جنسی
 5 سازگاری جنسی
 8 نگرش جنسی

 5 جنسیتمایل به برقراری رابطه 

 صمیمیت جنسی
 5 آغازگری جنسی

 8 برانگیختگی جنسی
 3 اوج لذت جنسی

 طرحواره های جنسی
 3 اختالل میل جنسی

 3 اختالل نعوظ
 3 انزال زودرس

 خودکارآمدی جنسی
 3 عواطف و عالقه

 5 ارتباط
 5 پذیرش بدن

 عزت نفس جنسی
 3 عملکرد جنسی

 3 احساس گناه جنسی
 3 عزت نفس

های شناسایی شده فوق، مدل مفهومی نهایی به قرار بر اساس ویژگی
 زیر است:
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 . مدل مفهومی نهایی1شکل 

 نتیجه گیری
نسی جپژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد تشکیل دهنده بهزیستی 

دهد که از مردان ایرانی انجام شد.  نتایج حاصل از تحلیل نشان می
اصلی قابل شناسایی  مولفه 22شاخص )گویه( موجود،  101میان 

بعد اصلی )کیفیت رابطه جنسی، نگرش جنسی، رضایت  7است. 
جنسی، صمیمیت جنسی، طرحواره های جنسی، خودکارآمدی 

ضایت از نزدیکی جنسی، مولفه )ر 22جنسی، عزت نفس جنسی( و 
میل جنسی، عملکرد نعوذ، صحبت درباره سکس، وضعیت زناشویی، 
رابطه جنسی مثبت، دانش جنسی، سازگاری جنسی، نگرش جنسی، 
تمایل به برقراری رابطه جنسی، آغازگری جنسی، برانگیختگی 
جنسی، اوج لذت جنسی، اختالل میل جنسی، اختالل نعوظ، انزال 

قه، ارتباط، پذیرش بدن، عملکرد جنسی، زودرس، عواطف و عال
احساس گناه جنسی و عزت نفس( می باشد. در همین رابطه نتایج 

(، نشان داد برای به دست آوردن الگوی 3پژوهش بدری و همکاران )
بهزیستی جنسی از مصاحبه های عمیق فردی، استفاده شد. نتایج 

مولفه های  حاصل از تجزیه و تحلیل موضوعی نشان داد که از جمله
بهزیستی جنسی چندوجهی است و شامل عوامل رفتاری، ذهنی، 
هیجانی، هویت اجتماعی و رابطه ای است. همچنین از یافته های این 

پژوهش می توان برای اطالع رسانی در زمینه آموزش بهداشت 
جنسی و خدمات ارائه شده به دانشجویان استفاده کرد. وون 

پژوهشی تحت عنوان آیا افراد مسن  (،2016هامبولدک و همکاران )
از نظر جنسی خوب هستند: بررسی بهزیستی جنسی در میان نمونه 

 شرکت پاسخ نیتر عیشاهای بزرگساالن مسن تر انجام دادند. 
 ک. یودب "مراقبت و عاطفه"یجنس یستیبهز با مصاحبه در کنندگان

 ،"بهزیستی و تیمیصم" توسط گرفته شکل یبعد سه مدل
 عنوان به "یسالمت و یجنس تیفعال" و "لیم و سمیاروت مراقبت،"

. است شده ارائه یآلمان بزرگساالن یبرا مناسب حل راه نیبهتر
 یعامل سه مدل کی با یپرتغال مسن افراد یبرا یجنس یستیبهز

 "بهزیستی و محبت" ،"لیم و یسالمت ت،یمیصم": شد داده حیتوض
 انجام گرفتة داخل یپژوهش ها یبا بررس بودند. "یجنس تیفعال" و

ود. نم میپژوهش ها را به سه گروه تقس نیتوان عمدة ا یم زیکشور ن
 یآزمون ها یابیهنجار و یابیمربوط به اعتبار یالف( پژوهش ها

 ، آزمونفیر یروان شناخت یستیمانند آزمون بهز یستیبهز طةیح
 ییاجامع. ب( پژوهش ه یستیآزمون بهز ای  زیک یماعاجت یستیبهز

در جوامع گوناگون مثل  یستیبهز یمؤلفه ها سهیکه به دنبال مقا
 یجستجو که در ییباشد. ج( پژوهش ها یسرپرست و ... م یزنان ب
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ان رو یمانند رابطه سرسخت یستیبا بهز رهایاز متغ یرابطه برخ
انجام شده در  ی(. مرور پژوهش ها5باشد ) یم یستیبا بهز یشناخت

پژوهش  نیا یدهد درهمگ ینشان م زین رانیزنان در ا یستیحوزة بهز
 ییاعتبار و روا یساخته شده در غرب استفاده و برا یها، از ابزارها

عتبار ا جتاًیاست و نت دهیاستفاده گرد ییدانشجو یاز نمونه ها زیآن ن
 یبه انجام پژوهش ها ازینمونه ها ن ریها در سا اسیمق نیا ییو روا

 (،6) ، قبادزادهزیمردان ن یحوزه سالمت جنس (. در4دارد ) یگرید
( را 7) 2یبر و فورتن 1زنان هنسل یابتدا پرسشنامه سالمت جنس

نمود و سپس بر اساس همان  یابیزنان اعتبار یبرا 1397در سال 
 یرانیا تیجمع یو برا هیمردان را ته هپرسشنامه، نسخه پرسشنام

، معدود گرید یاز سو(. 6قرار داد ) ییایو پا ییروا یابیتحت ارز
از  قیکنند، که درک عم یاستفاده م یفیک یمقاله از روش ها

کند.  یافراد را محدود م یجنس یستیبر بهز راتیتأث یزندگ تیواقع
 یکه ظلم و ستم را تجربه م یافراد نکهی، با توجه به اثالبه عنوان م

 یستیوجود، بهز نیسازگار شوند و با ا طشانیتوانند با شرا یکنند و م
 تیرا صرفا در وضع یستیتوان بهز یم ایدهند، آ یرا گزارش م یخوب
رد برآو یبرا یقیتطب یحیترج نیقرار داد؟ چن یابیمورد ارز یروان
 یبایکند که فقط به ارز یم جادیرا ا یالتمشک یجنس یستیبهز

 .هستند یمتک ت،یرضا
همچنین این یافته ها با نتایج اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه  

( همخوان است. نتایج 6سالمت جنسی مردان قبادزاده و همکاران )
برخی مطالعات نشان می دهد که افراد در ایران به اطالعات کافی 
و خدمات بهداشت جنسی دسترسی ندارند که دالیل آن دانش ناکافی، 

آموزش توسط والدین از تاهل و دانش پایین  عدم آموزش رسمی، عدم
کارکنان بهداشتی می باشد. به نظر می رسد همین امر اوال باعث 
کاهش بهزیستی جنسی شده و همچنین دانش ناکافی باعث می شود 
افراد درک درستی از سواالت مربوط به این حیطه نداشه باشند. در 

 ین داد که داده ها(، نشا8و همکاران ) ییرزایپژوهش مهمین رابطه 
و نادرست بوده و داده  فیضع رانیدر ا یدرباره بهداشت جنس افراد

مشکالت  شیفقدان اطالعات، منجر به افزا اینادرست  یها
. به نظر می رسد آموزش شود یم ییو اختالفات زناشو یخانوادگ

افراد در زمینه بهداشت و بهزیستی جنسی امری ضروری در جامعه 
ایرانی محسوب می شود. در کل مردان در جامعه ایرانی در خصوص 
مسائل جنسی به طور کلی فعالیت جنسی را زودتر آغاز می کنند و 
از نظر جنسی با تجربه تر هستند، این احتمال مطرح می شود که 

در فرهنگ ایرانی در رابطه با مسائل جنسی شامل آموزش  مردان
ها، بازخوردها، رفتارها و تجربه های جنسی آزادترند، در حالی که 
زنان در رابطه با همین مسائل با محدودیت های بیشتر مواجه هستند. 
همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد یکی از مهمترین ع وامل 

فیت زندگی خوب، داشتن بهزیستی رضایت در زندگی زناشویی و کی
(. بهزیستی جنسی با میزان رضایتمندی و سطح کیفیت 9جنسی است )

عمومی از زندگی ارتباط متقابل و در هم تنیده ای دارد به گونه ای 
که پایی بودن میزان بهزیستی جنسی می تواند تابلویی از وضعیت 

کرد جنسی (. عمل10سالمت و کیفیت زندگی افراد در جامعه باشد )
_________________________________ 

1 - Hensel 

یک مولفه ضروری بهزیستی جنسی است و مشکالت جنسی نظیر 
اختالل و سوءکارکرد نعوظ و اختالل انزال با کاهش رضایتمندی از 

(. امروزه 11زندگی، اختالل در خلق و کیفیت روابط همراه است )
این اجماع وجود دارد که اختالل عملکرد جنسی نه تنها بر روی 

. بر زندگی شریک جنسی او نیز تاثیر دارد بهزیستی جنسی فرد بلکه
تحقیقات نشان داده است درمان این مشکالت باعث بهبود و ارتقای 

(. ارزیابی کلی بهزیستی جنسی 12بهزیستی جنسی زوجین می گردد )
ممکن است در اندازه گیری مسائل جنسی کافی نباشد. عقیده فعلی 

در  ی تمرکز بایدبر این است که به هنگام ارزیابی بهزیستی جنس
جنبه های اختصاصی تر باشد. کما این که ابزارهایی بطور اختصاصی 
برای سنجش بهزیستی جنسی در سنین مختلف در کشورهای زیادی 
وجود دارد. لذا با توجه به این که ارزیابی بهزیستی جنسی یک 
مسئله مهم در ارزیابی پیامدها به علت مشکالت جنسی است، یک 

هت ارزیابی بهزیستی جنسی در مردان الزم است. ابزار مخصوص ج
در این زمینه ابزارهای عمومی و اختصاصی وجود دارند. ابزارهای 
عمومی دارای ابعاد چندگانه بوده که یکی از ابعاد آن سنجش 
عملکرد جنسی است و بخوبی نمی توانند این بعد از سالمت را 

وتی جهت سنجش ارزیابی نمایند. همچنین ابزارهای اختصاصی متفا
 عملکرد جنسی مردان و زنان وجود دارد.

در مورد مولفه اول به دست آمده در این پژوهش یعنی کیفیت رابطه 
جنسی در مردان می توان گفت رفتار جنسی مردان دارای پیچیدگی 
های خاصی است که به وسیله عوامل درونی و خارجی ایجاد و 
هدایت می شود و کیفیت در روابط جنسی آنان نیز در انواع مختلفی 

ود. مروری بر مقاالت اپیدمیولوژی معرفی، مطالعه و گزارش می ش
راجع به کیفیت روابط جنسی، توسط اسکپتوری و کری نشان داد 

درصد است. مطالعه ای  9تا  3که شیوع اختالل نعوظ در مردان بین 
در مردان مراجعه کننده برای درمان مشکالت جنسی نشان داد که 

ی تجربه درصد آنها دچار انزال زودرس، و همگی دارا 46تا  15بین 
یکی از اختالالت نعوظ اولیه یا ثانویه هستند. در این مطالعه، شیوع 

درصد گزارش نموده  38الی  36انزال زودرس در کل افراد جامعه را 
(. میزان شیوع اختالل میل جنسی بیش فعال نیز در مردان 13است )
درصد برای نمونه های بالینی  5درصد برای افراد جامعه و  15حدود 

(. کیفیت رابطه جنسی در مردان یک 14ن زده شده است )تخمی
مولفه ضروری در بهزیستی جنسی است و مشکالت جنسی نظیر 
اختالل و سوءکارکرد نعوظ و اختالل انزال با کاهش رضایتمندی از 
زندگی، اختالل در خلق و کیفیت روابط ارتباط معناداری را در 

شد و با توجه به شیوع  مطالعات نشان داده است . بنابر آنچه گفته
نسبتا باالی اختالالت جنسی در مردان اثرات آن بر کیفیت روابط 
جنسی آنها و خانواده هایشان، شناسایی انواع این اختالالت و افراد 
دچار مشکل از اهمیت خاصی برخوردار است و در این میان استفاده 

د و از ابزاری که از ویژگی های روانسجی مناسبی برخوردار باش
بتواند مشکل مدنظر را با دقت و حساسیت مناسبی اندازه گیری کند، 
از اهمیت خاصی برخوردار است. در مورد مولفه دوم، نگرش 
جنسی، نتایج پژوهش استالهوفر و همکاران نشان داد که نگرش 

2 - Fortenberry 
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 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

جنسی با جنبه های مختلف رفتار، عملکرد، رضایت و بهزیستی 
ی مستلزم داشتن ابزارهای جنسی رابطه دارد. سنجش نگرش جنس

حساس، مناسب و معتبر برای اندازه گیری این متغیر تاثیرگذار بر 
رفتار و بهزیستی جنسی مردان است. در همین رابطه نتایج پژوهش 

(، نشان داد که مولفه های مشکالت 15بشارت و همکاران )
زناشویی، وابستگی و ناایمنی رمانتیک و بهزیستی و درماندگی 

ختی در میزان نگرش جنسی مردان تاثیرگذار هستند. در روانشنا
(، 16مورد مولفه سوم رضایت جنسی، سیالبخوری و پرویزیان )

پژوهش تحت عنوان رضایت جنسی و نقش آن در خانواده انجام 
 اریبس نقش که است یمشکالت نوع آن از یجنس مشکالتدادند. 
 لمشک را آن توان یم و کند یم فایا ییزناشو یزندگ در یپررنگ

 یازهاین جزء یجنس ازین که چرا. کرد قلمداد مشتعل اما خاموش
 به ،دارد میمستق ارتباط افراد روان سالمت با و دیآ یم شمار به هیپا

 نیزوج نیب روابط شدن سرد موجب یجنس تیرضا عدم که یطور
 ییناشوز یزندگ یفروپاش ای و ییزناشو فرا روابط به تینها در و شده
 زن نیب در یجنس مشکالت از یقیدق آمار چند هر. شود یم یمنته

 یآگاه آن از ای نیزوج که لیدل نیا به ستین دست در شوهرها و
 امتناع آن کردن مطرح از گناه و شرم احساس خاطر به ای و نداشته

 نیا از یناش را ها طالق از یمین حدود یرسم ریغ آمار اما کنند؛ یم
 نقش یجنس تیرضا که داد نشان جینتا. است کرده برآورد مشکل

 وادهخان استحکام و ییزناشو یزندگ ییجا بر پا در یا هیپا و یاساس
 .کند یم فایا طالق و انتیخ در یا کننده یریشگیپ نقش و دارد

مولفه چهارم صمیمیت جنسی، مطالعات نشان می دهند که 
برخورداری از صمیمیت جنسی در میان مردان متاهل، از عوامل مهم 
ایجاد ازدواج های پایدار و بهزیستی جنسی است و اجتناب از 
برقراری رابطه صمیمانه از عواملی است که موجب شکست در 

ات نشان داده اند که (. همچنین مطالع17زندگی خانوادگی می شود )
بین رضایت جنسی و صمیمیت جنسی همبستگی مثبت قوی وجود 

(. امروزه صمیمیت جنسی از ازدواج و تاهل به عنوان 18دارد )
متغیری دو سویه و به عنوان شاخصی مناسب برای ثبات ازدواج 
مشخص گردیده است. در مورد مولفه پنجم طرحواره های جنسی 

مردان متاهل، نتایج پژوهش آندرسون و  در میزان بهزیستی جنسی
مثبت دارند  یکه طرحوارة جنس ییمردها( نشان داد 13کیرانوسکی )

هستند؛ در رفتارهای  یمعموالً از نظر خودشان عاشقانه و شهوان
 یدارند؛ و نسبت به تجارب جنس شترییقدرت و استقالل ب یجنس

بت مث یه جنسنوع نگرش، مردان با طرحوار نیا اساس برباز هستند. 
دارند، در رفتارهای  یمنف یکه طرحواره جنس یبا مردان سهیدر مقا

مختلف،  یجنس یهاتیموقعو در  شوندیم ریدرگ شترییب یجنس
که  یدانمر. کنندیرا گزارش م یجنس یختگیسطوح باالتری از برانگ

 ،یجنس یهاتیفعالاز  یترعیوس زانیمثبت دارند م یطرحوارة جنس
مختلف،  یهاتیموقعدر  یجنس یختگیسطوح باالتری از برانگ

ا ر شتریب یجنس ییارویدر طول عمر و رو شتریب یشرکای جنس
با  ندهیکه در آ کنندیم ینیبشیپ نیهمچن هاآن. کنندیمگزارش 

در  داویدو، نیز رابطه داشته باشند. یاز شرکای جنس شترییتعداد ب
پژوهشی خود مبنی بر ارتباط اعتماد به نفس جنسی، تصویر بدن و 
برانگیختگی جنسی با افسردگی و طرحواره های جنسی نشان داد که 

اعتماد به نفس جنسی، تصویر بدن و برانگیختگی جنسی هر کدام به 
صورت جداگانه بین افسردگی و طرحواره های جنسی به عنوان 

کنند. به عبارت دیگر افرادی که دارای طرحواره  واسطه عمل می
جنسی مثبت می باشند اعتماد به نفس جنسی بیشتری، تصویر بدن 
بهتر و برانگیختگی جنسی بیشتری دارند که این موارد باعث رضایت 
جنسی بیشتر می شود. در مورد مولفه ششم یعنی خودکارآمدی 

 الت جنسی فعالیتجنسی، اکثر افرادی که در رابطه با درمان مشک
می کنند، مشاهده کرده اند که در ارزیابی مشکل جنسی و مشخص 
کردن ماهیت آن، ارزیابی سایق جنسی، بررسی رشد و تکامل جنسی 
و در ال به الی اطالعات کسب شده، خودکارآمدی جنسی و 
درونگردی یا برونگردی لذت به عنوان یک متغیر مداخله گر نقش 

(. خودکارآمدی، 19زیستی جنسی مردان دارند )تعیین کننده ای در به
یکی از مهمترین مولفه های کسب موفقیت و سازش یافتگی است و 
با بهزیستی جنسی، یکپارچگی فکر و رفتار رابطه دارد. مولفه هفتم 
عزت نفس جنسی، عزت نفس جنسی عبارت است از واکنش عاطفی 

رهای جنسی انسان نسبت به ارزیابی از افکار، احساسات و رفتا
(، در مورد پنج مولفه 8پژوهش پیرانی و همکاران ) خودش. نتیجه

عزت نفس جنسی )مهارت و تجربه، کنترل، قضاوت اخالقی و 
انطباق پذیری( به عنوان متغیر وابسته و سوء استفاده جنسی، جسمی 

کنترل  هایو عاطفی به عنوان متغیر مستقل نشان داد. رابطه بین مولفه
القی با سوء استفاده جنسی منفی است. سوء استفاده و قضاوت اخ

ای نداشت. ولی جسمی با پنج مولفه عزت نفس جنسی رابطه
همبستگی منفی چشمگیری بین بد رفتاری روان شناختی و پنج مولفه 
عزت نفس جنسی مشاهده شد. به ویژه احساس عدم جذابیت با عدم 

اشت. عزت نفس مدیریت افکار و احساسات ارتباط منفی باالیی د
جنسی نقش مهمی در توانایی فرد برای حفظ رابطه نزدیک با 
همسرش و لذت بردن از رابطه جنسی دارد. به سادگی، عزت نفس 
جنسی، منعکس کننده ارزیابی فرد از ارزش خود، به عنوان یک 
شریک جنسی است. عزت نفس جنسی توانایی به ارزیابی خود به 

ن توانایی برای مقابله با مشکالت عنوان یک شریک جنسی و همچنی
 جنسی است

محدویت این مطالعه این بود که به دلیل این که صحبت در مورد 
مسائل جنسی به لحاظ ماهیتی و فرهنگی به آسانی انجام نمی شود، 
یافتن افرادی که با شرکت در طرح موافقت کنند به سختی انجام می 

اه ی جنسی از دیدگگرفت. این پژوهش به تعریف و تشریح بهزیست
معدودی از متخصصینی که در زمینه پژوهش های جنسی صاحب 
نام هستند، پرداخته است. ممکن است نظر این متخصصین منعکس 
کننده نظر کلیه افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستند نباشد. 
همچنین ممکن است دیدگاه متخصصین در مورد مفهوم بهزیستی 

عادی متفاوت باشد. بهزیستی جنسی یک پدیده  جنسی با دیدگاه افراد
بسیار کلی و چند بعدی است و همین موضوع، مطالعه دقیق این پدیده 
را دشوار می سازد. پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی با 
رویکرد تحلیل محتوا یا نظریه زمینه ای به مطالعه پدیده هایی در 

 حوزه بهزیستی جنسی پرداخته شود.

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            14 / 16

http://mail.islamiclifej.com/article-1-970-fa.html


  و همکاران                 یکوروش قنبر  222

 

 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

References 
1. Samadi, Eftekharsadat and Armi, 

Roghayeh. (1394). Meta-analysis of family 

pathology and sexual health. The First 

Comprehensive International Congress of 

Iranian Psychology, Tehran. 
2. Lorimer, K., DeAmicis, L., Dalrymple, 

J., Frankis, J., Jackson, L., Lorgelly, P., ... 

& Ross, J. (2019). A Rapid Review of 

Sexual Wellbeing Definitions and 

Measures: Should We Now Include Sexual 

Wellbeing Freedom ?. The Journal of Sex 

Research, 56 (7), 843-853. 
3. Bedree, H., Moller-Mullen, M., Rose, 

E., & Flanders, C. E. (2020). Sexual Well-

Being among College Students: A 

Qualitative Study. Sexuality & Culture, 24 

(1), 140-156. 
4. Joshan Lou, Mohsen and Rostami, 

Reza. (1388). Investigating the factor 

structure of the Comprehensive Welfare 

Scale. Journal of Developmental 

Psychology (Iranian Psychologists), 3 (9), 

51-35. 
5. Kadkhodai, Maryam. (1397). 

Qualitative analysis of women's 

psychological well-being according to the 

structure of Iranian culture. Developmental 

Psychology, Iranian Psychologists, 14 (10), 

55-32. 
6. Ghobadzadeh, Simin; Hassani, Jafar; 

Mohammadkhani, Shahram and Akbari, 

Mehdi. (1398). Multidimensional model of 

men's sexual health questionnaire: design 

and psychometrics of the Iranian version. 

Journal of Psychiatric Nursing, 7 (2), 22-15. 
7. Hensel, D. J., Fortenberry, J. D., 

Harezlak, J., & Craig, D. (2012). The 

feasibility of cell phone based electronic 

diaries for STI / HIV research. BMC 

medical research methodology, 12 (1), 1-12. 
8. Pirani, Z., Abbasi, M., Kalvani, M., & 

Nourbakhsh, M. (2017). Effectiveness of 

Acceptance and Commitment Therapy on 

Sexual Self-Esteem, Emotional Skillfulness 

and Marital Adjustment in Veterans 

’Wives. Iranian Journal of War and Public 

Health, 9 (1), 25-32. 
9. Schwenck, G. C., Dawson, S. J., Muise, 

A., & Rosen, N. O. (2020). A Comparison 

of the Sexual Well-Being of New Parents 

With Community Couples. The Journal of 

Sexual Medicine, 17 (11), 2156-2167. 
10. Leavitt, C. E., Lefkowitz, E. S., & 

Waterman, E. A. (2019). The role of sexual 

mindfulness in sexual wellbeing, relational 

wellbeing, and self-esteem. Journal of sex 

& marital therapy, 45 (6), 497-509. 
11. Stephenson, K. R., & Meston, C. M. 

(2015). The conditional importance of sex: 

exploring the association between sexual 

well-being and life satisfaction. Journal of 

sex & marital therapy, 41 (1), 25-38. 
12. Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., 

Halsall, J., Williams, M., & Winkworth, G. 

(2015). The relation between perfectionism 

and distress: Hassles, coping, and perceived 

social support as mediators and moderators. 

Journal of counseling psychology, 47 (4), 

437. 
13. Anderson, R. M. (2013). Positive 

sexuality and its impact on overall well-

being. Bundesgesundheitsblatt-

Gesundheitsforschun Gesundheitsschutz, 

56 (2), 208-214. 
14. Barnum, E. L., & Perrone-McGovern, 

K. M. (2017). Attachment, self-esteem and 

subjective well-being among survivors of 

childhood sexual trauma. Journal of Mental 

Health Counseling, 39 (1), 39-55. 
15. Besharat, Mohammad Ali and Ranjbar 

Kalagari, Goddess. (1392). Build and 

validate a sexual knowledge and attitude 

scale. Journal of Contemporary 

Psychology, 8 (1), 32-21. 
16. Flooding, Zahra and Parvizian, Farhad. 

(1398). Evaluation of the effectiveness of 

schema therapy on emotional regulation of 

patients with persistent depression. Fifth 

National Conference on Recent Innovations 

in Psychology, Applications and 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            15 / 16

http://mail.islamiclifej.com/article-1-970-fa.html


  و همکاران                 یکوروش قنبر  223

 

 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

Empowerment Focusing on Psychotherapy, 

Tehran. 
17. Nainian, Mohammad Reza and Nik 

Azin, Amir. (1391). The Relationship 

between Intimacy and Sexual Satisfaction 

with Public Health and Personal Welfare: A 

Study of Gender and Age Differences. 

Journal of Behavioral Science Research, 7 

(10), 18-3. 
18. Kamel, Mitra. (1397). The role of 

marital commitment and sexual intimacy in 

predicting the quality of life and emotional 

well-being of couples. Master Thesis, 

Islamic Azad University, Ardabil Branch. 
19. Vaziri, Shahram and Lotfi Kashani, 

Farah. (1392). Evaluation of factor 

structure, reliability and validity of sexual 

self-efficacy questionnaire. Journal of 

Thought and Behavior in Clinical 

Psychology, 8 (29), 57-47 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://mail.islamiclifej.com/article-1-970-fa.html
http://www.tcpdf.org

