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The Relationship between Sexual Frigidity (as a sexual disability)
and Marital Conflict in Women residing in Yazd
*Hasan Zareei Mahmoodabadi1, Majid Naeim Yavari2

چکیده

Objective: Today frigidity is considered a sexual disability.
The aim of this study was to investigate the relationship
between sexual frigidity (as a sexual disability) and the
dimensions of marital conflict in married women in Yazd.
Methods: The study was descriptive-correlational. The study
population consisted of all married women living in Yazd. A
hundred women who possessed the inclusion criteria were
selected by purposeful sampling. The instruments of this
research included two questionnaires: the Marital Conflict
(MCQ) & Sexual Frigidity questionnaires. The data were
analyzed by descriptive statistics (mean, standard deviation)
and Pearson’s correlation coefficient at (p=0.05).
Results: Results showed a significant relationship between
women’s sexual frigidity and the dimensions of marital
conflict (p<0.05). This correlation was negatively associated
with: partnership at home (r=0.329), sexual relationship
(r=0.459), emotional reactions (r=0.359), and support seeking
from children (r=0.269). Sexual frigidity was positively
associated with: individual relationship with own relatives
(r=0313), individual relationship with spouse’s relatives and
friends (r=0.375), and separation of finances from each other
(r=0.393). Moreover, there was not a significant relationship
between sexual frigidity and duration of marriage (r=0.137) &
women’s age (r=0.220) (p>0.05).
Conclusion: Based on these findings, women with higher
marital conflicts show higher sexual frigidity. Furthermore,
marital conflicts decreased with the passage of years of
marriage. An increased sexual frigidity also reduced partner
support.
Keywords: Sexual Frigidity, Sexual Disability, Marital
Conflict, Women
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و وتاارو شیواشای مرکاز ت

ارشاه ااهای
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. امروزه سردمزاجی در زمرٔه واتااویاای جاسی به حساا میآیاه:هدف
شیواش حاضر با اهف بررسی رابطه بین سردمزاجی و ابعااد تعارضااو
. زواشایی در زوا متأال ساکن شهر یزد صارو گرف
 امبستگی باده و جامعأ آمااری- شیواش از واع تاصیفی:روشبررسی
 از.  بااده اسا۱۱3۱ شامل امٔ زوا متأاال سااکن شاهر یازد در ساا
میا آ اا صاه وفار از زوااوی کاه شارایو ورود باه شایواش را دارا بادواه
 ابزار شیواش ویز شامل دو.بهصارو وماوهگیری اهفماه اوتخا شهوه
 بارای.) و ساردمزاجای جاسای باادMCQ شرسشاامٔ تعاار زواشاایی
تجزیه و ت لیل دادهااا از روشااای آماار تاصایفی میااوگین او اراف
.معیار) و ضریب امبستگی شیرسا استفاده شه
 وتایج وشا داد بین تما خردهم یا ااای تعارضااو زواشاایی:یافتهها
 ایاان م اااهار امبساااتگی بااارای.)p>۰٫۰۵ رابطاأ معااااادار وجااااد دارد
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 از ررفای م اهار امبساتگی بارای رابطأ فاردی باا. معاادار و مافی اسا
) رابطأ فاردی باا خایشااووها امسار وr=۰٫۱۱۱ خایشاووها خااد
) بااr=۰٫۱3۱ ) جاهاکرد اماار ماالی از یداهیارr=۰٫۱۳۵ دوساتا
 امااااین میاازا امبسااتگی بااین. سااردمزاجاای متباا و معاااادار اساا
 وr=۰٫۲۲۰ سردمزاجی جاسی با سن زوا و مهو ازدواج که بهترتیاب
.)p<۰٫۰۵
) اس معاادار ویسr=۰٫۱۱۳
تر، بر اسا این یافتهاا زوا دارای تعاار زواشاایی باا:نتیجهگیری
تری از خاد وشا داشته و تعار زواشاایی در زواا باا،سردمزاجی با
 باا افازایش ساردمزاجای میازا.گذش سا اای ازدواج کاااش مییاباه
.حمای امسر از ز کم میشاد
.  سرد مزاجی واتااوی جاسی تعار زواشایی زوا:کلیدواژهها
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۲

مقاله
پژوهشی

سردمزاجی 4میواماه .گازارش شااور  )۳حااکی از ایان

مقدمه

ویااااز جاسااای از دیربااااز تااااکاا باااهعاااااا یدااای از

دورهای از تاریخ حتای آ زماا کاه فرااات و تماه باه
معا اای کااااوی آ وجاااد وهاشااته رااان بشاار را بااه خاااد
معطاف ساخته و رفتار اوسا را ت ا

داده اس

تاأثیر خااد رارار

.)۱

زواشایی سعادتماهاوه ویز اگرچه ف و تا اوهازهای مرباط
به روابو جاسی اس

ولی این روابو یدای از علال مهام

خاشاابختی زوااهگی زواشااایی اساا  .اگاار ایاان روابااو
راوعکااهه وباشه ماجر به احسا
تعاار

م رومیا

واکاامی و

زواشاایی ۱و در وتیجااه ازاامشاشایهگی خاااوااده

میشاد باابراین ار گاواه وااتااوی در رواباو جاسای بار
.)۲

رابطٔ زوجین تأثیرگذار اس

واااتااوی و اخاات ،و جاساای۲یداای از مشااد و بساایار

شااایع اسا کااه افااراد جاامااع بااا آ دسا
میکاااااه .حاااهود یااا

اشدا،و مرباط به اوزا

از اخاات

و شاجااه واار

ساااا مردااااای روی زماااین از
واتااوی) و ی

ساا خاومااا

در ارگاساام ۱روااج میبروااه و چااواااه اوباااه

مبت یا به سایر اخات ،و را اام باه ایان ارراا اضاافه
کایم این ادعا که اخت ،و جاسی شیاع باا،یی دارواه

وارعی

م ض خاااه باد  .)۱وابهاجاریاای جاسی

بهگاوهای فاحش و شاف اوگیز کیفی
از زوا و حتی دیهگاه آ اا وسب

فااردیشااا را ت اا

زوهگی بسیاری

به خاد و ارتبااط باین

تااأثیر راارار میداااه  .)4امااروزه

واتااویاای جاسی از عاامل اصلی اخت ف و وارضاایتی
از زوهگی اس .
باسااا و امدااارا

 )۵اظهااار داشااتاه کااه واتااویاااای

جاساای زوااا از وتاار جسااماوی مشاااشکااااهه از وتاار

عارفی شریشا کااهه و از وتر اجتماعی تباهکااهه استاه.
یدی از این اخت ،و شایع اخت
یا سردمزاجیس  .این اخت

اس

باابر ت

میل جاسی کامکاار

در زوا شایعتر از ماردا

ی او کیازی به و ال از ریاایش و بیزلای

 )۶بیشتر شدایاو جاسای زواا در ماارد میال جاسای

بازداری شاهه را گازارش کردهاواه .اااوتا

 )۱گازارش

داد کااه  ۵۲درصااه در وماواأ وساایعی از زوااا برتاویااا
اخااات
ایساسا

ع رااأ جاسااای را تجرباااه کردهاواااه .اماااااین

5

شاایاع اخاات

 )3در ی

وماوأ وسایع از زواا پاشاای وار

میاال جاساای کاام را  ۱۰درصااه گاازارش

دادوااه .وسااتمیر و لاشاااتر  )۱۰راای شیواشاای باار روی
 4۰۰ز مراجعهکااااهه بااه شزشاا

زوااا و

متخناا

زایماااا دریافتااااه کاااه  ۲۱درصاااه ایااان جمعیااا
ساااردمزاجی مبااات اساااتاه و ایااان اخااات

دوماااین

وابهاجاااری شااایع زوااا اس ا  .شاایواش واروااا
وشا داد که بیش از ی

باااه

)۱۱

سا زوا بزرگسا از اخات
میال جاسای

میل جاسای کامکاار رواج میبرواه .اخات

کمکار یا ساردمزاجی ف اها واکااش ایجااوی در میال
اس که با عاه اوگیازٔه درووای جاسای و عاه لاذو در
ااگا ارتباط جاسی امراه اس  .بهراری که شاسخاای
اجتاااا

فعااا از تمااا

جاساای تااا شاارک

در فعالی ا

جاساای بااا امساار عل ایرراام ف ااها میاال جاساای را در
برمیگیرد.
زوا سردمزاج ارلب ارهامی بارای آرااز فعالیا

ومیکااه و چااواه وشاوهای از میل به فعالیا
سای شری

جاسی خاد احساا

جاسای

جاسای از

کاااه باا اکاراه آ را

میشذیروه .بهرار کلی این زوا تجربهاای جاسی اواهکی
داروااه امااا در برخاای از ماااارد بااه ل ااا میاال بااه ایجاااد
صمیمی
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ب ا اوگیزتاارین ویازاااای اوسااا مط ارح باااده و در ااار

اس که حهود  ۵۰درصه از درما جایا

میال جاسای

با امسر یا در اثر اجبار برای شاساخگاایی باه

ویازاای جاسی امسر ارها به فعالیا

جاسای میکاااه

 .)4شیواشارا معت هوه که بهماتار ساجش اخات
میل جاسای کامکاار باه جاای رتااووکارد بار اساا
تعهاد دفعاو مشارک

فرد در ارتبااط جاسای باا امسار

بایه بر میزا دفعاو تمایال و تفرار جاسای فارد تأ کیاه
کرد زیرا بسیاری از افراد باهو ایاراه تمایال باه ارتبااط
جاساای داشااته باشاااه بااه شاارک

میشردازوه .)۱۲

در فعالیاا

جاساای

شااایین یااا بااازداری شااهه اساا کااه ارلااب ماارد آ را

1. Marital Conflict
2. Sexual dysfunction
3. Orgasm

00
4. Frigidity
5. Hisasue

باهصاارو

ف ها یاا وااتااوی میال جاسای ممدان اسا
کااااش دفعاااو امبسااتری عااه احسااا

آشادار از ف اها میال جاسای

جاسی بین زوجین باشه .)۲۲

در زمیأ آثار مخر

زواشاایی ویاز میتااا باه

تعاار

ظاار شاد  .)۱۱تاجاه باه ایان ورتاه ضاروری باه وتار

شیامهاای جسمی رواوی و رابطهای آ اشاره کرد .خطار

داد میاال جاساای در زوااهگی ااار

فزایاهٔه اواااع اخات ،و رواوای ماوااه افساردگی و سااو

مجماعاااهای از

را ق

میرسااه کااه از دس ا

فاااردی و در دورهای از زماااا و ت ااا

رخهاداای واخاشایاه روی میداه  .)۳ولایدن زمااوی

کااه فاارد ت ا

ت اأثیر مشاادل جسااماوی آساایب رواواای

مناارف مااااد و واکارآمااهی جاساای و در وهای ا
ف و بخشی از عاار

اشاااره شااهه اس ا

آ اس که در شیواشااا باه آ

 )۱۱باااابراین شااسااایی ریشااهاای

منارف ماااد مخااهر یاا شارایو بااه م یطای باا ف ااها

تعار

ع رٔ جاسای مااجاه شااد باه ایان عاه ع راه و میال

مهار آ و م ابله با آثار ساو و مهاو آ از اامی

جاسی اخت

اخت

میل جاسی کمکار ار ق ومیشااد زیارا

کاه یدای از آ ااا اخات ،و جاسای اسا ) و

زیادی برخاردار اس .

بسیار

میل جاسای کامکاار وییگای شایاهاری اسا کاه

ایاان شاایواش درصااهد اسااا

ماجاااب آشااافتگی فااارد شاااهه و حتااای ماجاااب ایجااااد

ساااردمزاجی جاسااای و تعاااار

مشاااد تی در رواباااو باااین فاااردی از جملاااه تعاااار

ارتباط بین زیر مؤلفاهاای آ ااا را در باین زواا سااکن

زواشایی) ویز میشاد .)۱4

در وارااع میاال جاساای کاام علا

جاسی اس  .حهارل ویمی از مشد و جاسی باهوسایلٔ
میل جاسی کم ایجاد میشاوه و این اخت

وییگای

شایهار اس که ماجب آشفتگی فرد شهه و حتی ماجاب
مشااد تی در روابااو بااین فااردی ویااز میشاااد .)۱۵
ت

ی او متعهدی وشا داده اس کاه میال جاسای کام

ارلااب بااا واسااازگاری و تعااار

زواشااایی وارضااایتی

زواشااااایی  )۱۶و سااااطو متاسااااطی از اضااااطرا

و

افسااردگی امااراه اس ا  .ع ا وه باار ایاان مشااد و بااین
فردی اماا تعارضاو زواشایی کیفی

زواشایی و رضای

اوه

ارتباط

زواشایی کم ویاز خااد جازو عاامال

ایجادکااهه سردمزاجی جاسی در زوا استاه .)۱۳
از وتر م

ا تعاار

زواشاایی واشای از واامااااگی

ز و شاار در واع ویازاا و روش ارضاای آ

از جملاه

ویاااز جاساای) خااادم اااری اخاات ف در خااسااتهاا و
رفتار ریرمسئا،وه وسب
اس

باه ارتبااط زواشاایی و ازدواج

 .)۱۱ ۱3فرآیاه تعار

زماوی به وجااد میآیاه

که یدای از رارفین رابطاه احساا

کااه رارف م اابلش

بعتاای از مساااول مااارد ع راأ او را ساارکا

ماایکاااه

 .)۲۰از دیهگاه برخی م

ا ویز تعار

ااگامی ر

میدااه کاه چیاازی رضاای

را بارای یا

رارف فااراام

آورد  .)۲۱ایاااان احسااااا

رضااااای

کرده در حالی که برای دیااری م رومیا

زواشاااایی و اماااااین

شهرستا یزد بررسی کاه.

اصاالی سااایر اخاات ،و
ی

تااا ارتباااط بااین میااازا

را باه دوباا

باااارای یداااای و

روشبررسی

با تاجه به ماایا

ایان شایواش کاه بررسای رابطاه باین

میزا ساردمزاجی جاسای و تعاار

زواشاایی در زواا

ساااکن شهرسااتا یاازد در سااا  ۱۱3۱اساا

از روش

تاصیفی و از واع امبستگی استفاده شه.
جامعه وماوه و روش وماوهگیری :جامعٔ آمااری شاامل
تمامی زوا خاوهدار ساکن شهر یزد در سا  ۱۱3۰بااد

که از میا آ اا  ۱۰۰وفر باه روش وماواهگیری اهفمااه
اوتخاااا

و شرسشااااامه باااهوسااایلٔ آ ااااا ترمیااال شاااه.

آزمادویاا بعه از ی
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شری

جاسی یا شادای

جااذابی

در

م رومی

برای دیاری میتااواه در زمیاأ ارضاای ویااز

مناحبٔ ویماهسااختاری و اجارای

شرسشاااامهاای ماارتبو باار روی آ اااا اوتخااا

شااهوه.

شیواشار در سرتاسر شایواش اصاا اخ رای شایواش

متل اصل رازداری را رعای

وماد .دادهاا با اساتفاده از

ور افزار  SPSS-۲۰ت لیل شهوه.
ابزار شیواش :در ایان ت

یاا از دو شرسشااامٔ تعاار

زواشایی  )MCQو شرسشاامٔ سردمزاجی جاسی )۲۱
استفاده شه.
شرسشاااامٔ تعااار

زواشااایی  :)MCQیاا

ساؤالی اسا کااه باارای ساااجیه تعااار

اباازار 4۲

زواشااایی باار

مباااای تجربیاااو بااالیای تاسااو براتاای و ثاااایی )۲4
ساخته شاهه اسا  .ایان شرسشااامه حیطاهاای تعاار
زوجاااا را در اف ا

زمیاااه میساااجه و شااهو تعااار

01

زواشااایی را باارآورد میکاااه .ایاان ابعاااد عبارتاااه از.۱ :

امااااا شرسشااااامٔ اوگیااازٔه جاسااای آ اااااشر  )۲۶و

کااش امداری  .۲کااش رواباو جاسای  .۱افازایش

امااین در وتر گرفتن مساول فرااگی کشارما تاسو

خاااد  .۵کااااش رابطاأ خاااواادگی بااا خایشاااووها و

سردمزاجی در  4حیطه مارد ارزیاابی رارار گرفا  .ایان

دوستا امسر  .۶جهاکرد امار مالی از اماهیار .۳

چهااار حیطااه عبااارو بادوااه از :حیطاأ شااااختی حیطاأ

افزایش جلب امداری فرزوه  .)۲۵برای تعیین روایای

رفتاری حیطٔ احساسی و حیطأ جساماوی .در مجمااع

 ۱۱۱وفری متشادل از  ۵۱مارد و  ۵۱ز کاه بارای رفاع

کام ً مااف م ماااف م وتاری واهار مخاالفم کاام ً

زواشااایی خاااد بااه مراجااع رتااایی و مراکااز

مخااالفم) بااا ومرهاااای  ۱تااا  ۵باااد .روایاای م تاااای

م تاا و صااری شرسشااامه شرسشااامه روی یا
تعااار

مشاوره مراجعه کرده بادواه و ویاز یا

گاروه

گاروه گاااه ۱۰۱

وفااری از زوجاااای عاادی متشاادل از  ۵۱ماارد و  ۵۵ز

اجرا شه .م ایسٔ میاوگین دو گروه سازگار و واساازگار در
مااردا و زوااا و در ابعاااد مختلااز تعااار

زواشااایی

تفاوو معااداری را وشاا داد کاه میتااا دا بار راهرو

تمیز آزما در تشخی

و وامتعاار

زوجاای متعار

آماه .شایاایی کال ایان شرسشااامه تاساو

براتی برابر با  ۰٫۵۲به دس

آمه .)۱۱

ااار سااؤا آزمااا دارای یاا

م یااا

شاااج درجااهای

امیشااه= ۵اکتاار اوراااو= 4گاااای ور اااا= ۱بااه
وهرو = ۲و ارگز= )۱تعلا میگیرد .ومرٔه بیشتر در ایان

آزما حاکی از شهو تعار
کمتر دا بر خا

و به باد اوضاع و ومرٔه

باد اوضاع اس  .دامأ ومراو کال

شرسشاامه بین  4۲تا  ۲۱۰اس

.)۱۱

شرسشاااامٔ سااردمزاجی جاساای ک ماای زوااا  :ی ا

اباازار

 ۱4۱سؤالی اس که برای ساجیه ساردمزاجی جاسای
ک می زواا باا مطالعأ مااابع علمای معتبار و بار مبااای
م

شرسشاااامه تاسااو شاااج متخناا
متخن

مشاااوره و شزشاا

زوا و زایما تأییه شه .برای تعیین امساوی

درووی از ضریب آلفای کرووبا استفاده گردیاه کاه ایان
ضریب برابر  ۰٫۱۵به دس

آمه .)۲۱

یافتهها

در این شیواش  ۱۰۰ز خاوهدار سااکن شهرساتا یازد

باشه .بهعا وه امبساتگی اار ساؤا باا ومارٔه کال آزماا
معاادار به دسا

 ۱4۱عبارو مطرح شاه کاه اار عباارو دارای  ۵گزیااه

اااای ماجااااد در رااامااای تشخینااای و آمااااری

بررساای شااهوه کااه وتااایج وشااا داد میاااوگین و او ااراف
استاوهارد سان آ ااا باه ترتیاب  ۱۱و  ۲٫۲و میااوگین و
او راف استاوهارد را مهو ازدواجشا به ترتیاب ۱۲

و  4٫۱باااده و اکتااراً دارای  ۲فرزوااه بادوااه .امااااین
سطو ت نی و اکتار آزمادویااا دیاملم بااد .میااوگین

وماااارٔه تعااااار

زواشااااایی براباااار  ۱۳٫4۶و او ااااراف

استاوهارد آ  ۲٫4۲بااد کاه وشاا داااهٔه ساطو متاساو
تعااار

زواشااایی باااد و امااااین میاااوگین و او ااراف

استاوهارد ومرٔه سردمزاجی جاسی زوا بهترتیب برابار باا
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واکاشاای ایجاوی  .4افازایش رابطأ فاردی باا ارااا

عش ی و بهرامای  )۲۱سااخته شاه .در ایان شرسشااامه

 ۱۱و  4٫۶باد .اماااین وتاایج آزماا ورمالیتاه شااشیرو
بیاوگر ورما باد تازیع وماراو در متییار وابساته اسا
.)p<۰٫۰۵

اخت ،و رواوای  )DSM-IVو شرسشااامهاای خاارجی
جهو  .۱ضرایب امبستگی بین سردمزاجی و ابعاد تعارضاو زواشایی n=۱۰۰

ابعاد تعارضاو زواشایی
ضریب امبستگی

سردمزاجی

ضریب
امبستگی
سطو
معااداری

ومره کل

امداری

رابطٔ
جاسی

واکاشاای
ایجاوی

جلب
حمای
فرزوها

رابطٔ فردی
با
خایشاووها
خاد

رابطٔ فردی با
خایشاووها
امسر و
دوستا

جهاکرد
امار
مالی از
یدهیار

۰٫4۱۱

*-۰٫۱۲3

**-۰٫4۵3

**-۰٫۱۵3

*-۰٫۲۶3

*۰٫۱۱۱

**۰٫۱۳۵

**۰٫۱3۱

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۳

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۱

۰٫۰۲3

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۱

01

اما رار که جهو  ۱وشا میداه بهرار کلای ضاریب
امبستگی بین ومرٔه کل تعارضاو زواشاایی) r=۰٫4۱

و م هار  p=۰٫۰۰۱اس

جلااب حمایاا

 )r=-۰٫۲۶3معاااادار و

فرزوااها

مافی اس  .به عبارتی با افزایش اار کاها از ایان ابعااد

بااه عبااارتی حااهود  ۲۵درصااه از تیییااراو سااردمزاجی

تعار

واشی از تعارضاو زواشایی اس  .امااین با باا،رفتن

از ررفاای م ااهار امبسااتگی باارای رابطاأ فااردی بااا

میزا تعارضاو زواشایی میزا سردمزاجی جاسای ویاز

خایشاااووها خاااد  )r=۰٫۱۱۱رابطاأ فااردی بااا

جااااهو شااااماره  ۱ویااااز وشااااا میداااااه بااااین تمااااا

امااار مااالی از یدااهیار  )r=۰٫۱3۱بااا سااردمزاجاای

افزایش مییابه.

زواشایی سردمزاجی زوا کمتر میشاد.

 )r=۰٫۱۳۵جهاکارد

خایشاووها امسر و دوستا

خااردهم یا اااای تعارضاااو زواشااایی رابطاأ معاااادار

متب

وجاااد دارد  .)p>۰٫۰۵ایاان م ااهار امبسااتگی باارای

این ابعاد سردمزاجی زوا بیشتر میشاد.

 )r=-۰٫۱۲3رابطاااأ جاساااای

امداااااری در ماااااز

و معاادار اس  .به عبارتی با افازایش اار کاها از

جهو  .۲میزا امبستگی بین سردمزاجی با سن و مهو ازدواج n=۱۰۰

ضریب امبستگی
سردمزاجی جاسی

سن زوا

مهو ازدواج

ضریب امبستگی

۰٫۲۲۰

۰٫۱۱۳

سطو معااداری

۰٫۰3۵

۰٫۲33

امااا رااار کااه از جااهو  ۲اسااتاباط میشاااد میاازا

امبستگی بین سردمزاجی جاسای باا سان زواا و ماهو

ازدواج که باه ترتیاب  )r=۰٫۲۲۰و  )r=۰٫۱۱۳اسا
معاادار ویس

 .)p<۰٫۰۵به عبارتی سردمزاجی به سن

زوا و مهو ازدواج آ اا بستگی وهارد.

خاد وشا دادوه که میل جاسی کم ارلب باا واساازگاری
و وارضایتی زواشایی اماراه اسا  .ایان یافتاه اماااین

باااا وتاااایج شااایواش کایاااا و امداااارا و م کاااا
امدارا امسا باد  .)۱۰ ۱۱ما کاا

و

در شیواشای

کااااه باااار روی  ۱3۱ز و ماااارد مباااات بااااه اخاااات
عملدردجاساای اوجااا داد بیااا کاارد کااه وجاااد اخاات

بحث

ارتباط جاسی شیایهه و متااع باده و ت

عملدرد جاسی با تما جابهاای رابطأ صامیمی ارتبااط

تأثیر روابو

دارد و وماوهاایی کاه در رواباو صامیماوه خااد مشادل

ماجاااااد در آ راااارار دارد .ایاااان رفتااااار بااااا ساااااختار

عملداارد جاساای بیشااتری ویااز وشااا میدااااه .)۱۱

بااین فااردی شاارایو زوااهگی و تاشاااا و تعار
زیس شاااختی و احساا
بااهعااااا ی ا

ماارد یااا ی ا

اااای

کلای فارد وساب

باه خاادش

ز و تجااار

و ت ااا،و

شخنی در رابطه با مساول جاسی رابطٔ تاگااتاگی دارد
 .)۲۳در ایاان شاایواش بااه بررساای رابطاأ بااین تعااار

زواشایی و سردمزاجی جاسی زوا شرداختاه شاه .وتاایج
وشااا داد بااین سااردمزاجی و تعااار
تعار

اارتمن و امدارا ویز در ت

ی ی که در مارد تمای و

جاسی کم در میاا زواا میاوساا اوجاا دادواه عاامال

تاشزای زوهگی عاامل زمیاهای ماواه کیفی
تعاااار

ارتبااط و

و واساااازگاری زواشاااایی و اماااااین عاامااال

شخناایتی و تجربیاااو و تمااای و گذشااته و ساا م

زواشااایی رابطاأ

زواشایی ویز افزایش مییابه .امااین بین امأ

ماضااع اساسای

خردهم یا اای تعار
رابطه وجاد داش
وتایج ت

دارواه و دچااار تعارضاااو زواشاایی اسااتاه اخاات ،و

جسمی و رواوای را از دیاار عاامال شیشبیایکاااهٔه مهام

معااداری وجاد دارد یعای با افزایش سردمزاجی جاسی

زواشایی با سردمزاجی جاسی

 )p>۰٫۰۵که ایان وتیجاه امساا باا

یااای اوجا شهه تاسو زیمار و امداارا و

اسماس و امداارا اسا

 .)۲3 ۲۱آواا در شایواش
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در وتیجه رابطه معاادار اس .

 )r=-۰٫4۵3واکاشاااای ایجاااوی )r=-۰٫۱۵3

اخت

عملدرد جاسی زوا معرفی کردوه  .)۱۲ربیعی

اس که تأمین ویاز جاسی بهعااا ی

در ازدواج بر جابهاای مختلز رابطاه تأثیرگاذار اسا
باااابراین وجاااد رابطاأ سااردمزاجی جاساای بااا تعااار

و

واسااازگاری در رابطاأ زواشااایی وتیجااه دور از اوتتاااری

01

وخاااااه باااد .آواااه در ایاجااا مهاام میومایااه تاجااه بااه

وشا دادوه شیاع اخت ،و جاسی زوا با افزایش سان

در مطالعاأ حاضاار در بررساای رابطاأ بااین ساان و میاازا

و مااهو زمااا ازدواج بیشااتر شااهه و عااااملی از ربیاال

سردمزاجای ارتبااط آمااری معاااداری حاصال وشاه .ایان

ت ناای و کاام و بیماریاااای ماازمن و زایمااا متعااهد

وتیجه متاارض با یافتهاای سایر م

ا باد .)۱۱-۱۵

آ اااا در شاایواش خاااد ساان را بااهعااااا یاا
تأثیرگذار بر اخت

عاماال

عملدارد جاسای معرفای کردواه .باه

ریس

فاکتارااای مهام در ارتبااط باا اخات

جاسی در زوا اس

عملدارد

 .)۱۰در تاجیه یافتٔ این شیواش

مبااای باار معاااادار وباااد رابطاأ مااهو زمااا ازدواج بااا

این صارو که  ۳۲٫۳زواا کمتار از  ۱3ساا در رواباو

سردمزاجی جاسی زوا میتاا گف

جاسی خاد با مشدل مااجه بادوه .از ررفی  ۱۰درصاه

از ل ا رواوشاختی بیشترین تأثیر را در بروز اخت ،و

زوااا بااا،ی  ۱۵سااا واااعی از مشااد و را در روابااو

جاسی بهخناص در زواا دارد راا ماهو گذشاته از

سااردمزاجی جاساای میتاااا آ را بااه کاامتجربااای یااا

تاشاااای ماجاااد در آ اس ا کااه میتااوااه تعیینکااااهه

جاسی خااد بیاا کارده بادواه .در ارتبااط باا سان کام و

تناراو وامطلا

زوا در مارد مسااول جاسای وساب

داد .از سایی دیار زیاد باد مشد و جاسی از جملاه

ساردمزاجی در زوااا باا ساااین بااا،تر احتماا ً،ماارتبو بااا
تیییراو بهوی شدل به و وضعی
میشاد زیرا ار یا

س متی فرد ایجاد

از ایان تیییاراو باه وابأ خااد بار

عملدرد جاسی فرد مؤثر اس  .با تاجه باه ایاراه د،یال

ازدواج ویس

در ار حا آوااه

بلده واع رابطه و مشد و میاا فاردی و

باشاااه لاااذا شیواشااااای بیشاااتر در ایااان زمیااااه ،ز
میومایه.

یافتٔ دیار این شایواش وشاا داد کاه باین ماهو زماا
ازدواج با تعار

زواشایی رابطٔ معااداری وجاد دارد

به این صارو که با افزایش مهو زما ازدواج تعار

زواشایی کااش مییابه  .)p>۰٫۰۵این یافته امسا باا
یا االفارد و امدارا بااد  .)۲۲آ ااا ویاز

ساااردمزاجی جاسااای باااه دو دساااتٔ د،یااال جساااماوی و

وتایج ت

رواوشااختی ت سیم میشاد و این د،یل میتااواه در اار

در شیواش خاد وشا دادوه که بین مهو زماا ازدواج

سای و با تاجه به شرایو جسمی و اماااین رابطاهای و

و تعاااار

تاها عامل تعیینکااهه در این زمیاه وخاااه باد.

اس که در سا اای اولیأ زواهگی مشاتر

وتیجٔ دیار این شیواش وشاا داد کاه باین ماهو زماا

دلیاااال عااااه آگاااااای از خناصاااایاو و وییگیاااااای

میا فردی برای زوا اتفاق بیفته بهیهی اسا کاه سان

ازدواج بااا سااردمزاجی جاساای رابطاأ معااااداری وجاااد

وااهارد .ایاان وتیجااه بااا شیواشاااای بلاریااا و گاجلااا

 )۱۱ماارض باد .آ اا در شیواش خااد وشاا دادواه
افزایش مهو زوهگی مشتر

با کااش میزا اخات ،و

عملدرد جاسی امراه اس

بهراریکه میااوگین ماهو

زوهگی زواشایی در افراد بهو اخات

در م ایسااه بااا وماواأ دارای اخاات

عملدارد جاسای

بیشااتر باااد .فاااوی

صابری و امدارا ویز در شیواش خاد بیاا کردواه کاه
تجربٔ ارگاسم با مهو زوهگی زواشایی ارتباط معااداری

دارد  .)۱4از سایی شیواشاای دیار وشا دادواه کاه
با افزایش مهو زماا ازدواج ساردمزاجی در زواا ویاز
افزایش مییابه .کااین و امداارا در شایواش خااد کاه
بهماتار بررسی شیاع اخت

جاسی در زواا و عاامال

زواشاااایی رابطاااه وجااااد دارد و تعاااار

زواشایی در سا اای اولیه ازدواج بیشتر اسا  .باهیهی
زوجاین باه

شخناایتی و رفتاااری یدااهیار بیشااتر دچااار تعااار

مشدل شاوه ولی با گذش

و
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تهابیری جه

شیشایری و حل این مشد و اس .

خطاار ب اال أه آ روی  ۱۳3ز تاار اوجااا داده بادوااه

زما بهتار میتااوااه باا اام

سازگار شهه و یدهیار را در کااه.
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