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Objectives Sexual relationship is a mutual interaction, which its promotion requires appropriate con-
tribution of both  partners. Given the complaints of lack of female contribution in sexual relationships 
where the male is the initiator, this article aims at exploring the roots of not being responsive toward 
male sexual request in married women.
Methods This was a qualitative study with content analysis approach for exploring the concept of sexual 
behavior in married women of reproductive age. In-depth interviews and focus group discussions were 
conducted with 52 Iranian women in Rafsanjan and Isfahan. Fifty-two subjects from target group were 
in Rafsanjan and Isfahan cities that voluntarily took part in 4 individual deep interviews and 8 focused 
group consisted of 48 participants. All sessions and discussions were recorded and transcripted verba-
tim. Inspired by the Graneheim approach, content analysis was adopted to extract the meanings and 
perceptions.
Results From study data, we extracted three main themes: “attention and affection prerequisite,” “devia-
tion from sexual script” and “individual wishes.”
Conclusions With respect to sexual and marital life quality promotion in women, it is essential for caregiv-
ers to take care of women expectations and sexual authority. We suggest these contents be mentioned 
in premarital consult.
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هدف رابطه جنسی تعاملی دوطرفه است که برای ارتقای کیفیت آن، تعامل بهینه هر دو طرف رابطه نیاز است. یکی از مشکالت در روابط جنسی 
زوج ها، عدم رضایتمندی زن به رابطه است. نارضایتی در صورتی است که انتظار و درخواست صرفاً از جانب مرد مطرح شود. هدف این مقاله تبیین 

علل کاهش پاسخگویی رضایت بخش جنسی زنان متأهل در مقابل درخواست جنسی همسر است.
موادوروشها در این پژوهش برای تبیین و تحلیل رفتارهای جنسی زنان متأهل در سنین باروری از روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا 
استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متأهل در سنین باروری در شهرهای رفسنجان و اصفهان بودند. نمونه های پژوهش به روش 
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 52 نفر از گروه هدف در شهرهای رفسنجان و اصفهان بودند که در 4 مصاحبه فردی عمیق و 8 گروه متمرکز 
متشکل از 48 شرکت کننده به طور داوطلبانه شرکت کردند. اطالعات حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ضبط و تایپ شد. داده ها به روش 

تحلیل محتوای قراردادی به سبک گرانهایم تجزیه وتحلیل شد.
یافتهها از داده های تحقیق درباره علل کاهش پاسخگویی رضایت بخش جنسی زنان، سه معنای اصلی پیش نیاز توجه و محبت و انحراف از 

معیارهای طرح واره جنسی و خواست های فردی استخراج شد.
نتیجهگیری برای ارتقای سالمت جنسی زنان و به ویژه ارتقای کیفیت زندگی زناشویی الزم است که متخصصان حوزه سالمت جنسی به تغییرات 
رفتارهای جنسی زنان و توقعات وانتظارات و اقتدار جنسی آنان توجه کنند. پیشنهاد می شود این  نکات در آموزش های جنسی قبل و حین ازدواج 

برای زنان و مردان لحاظ شوند.
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مقدمه

رابطه جنسي رابطه اي دوطرفه است و ارتقاي کیفیت آن به 
مشارکت هر دو طرف رابطه نیازمند است. ورود رضایتبخش زن 
و مرد در رابطه زناشویي موفق اصلي اساسي است. واردنشدن 
مرد به رابطه مي تواند بیانگر ناقص بودن رابطه باشد، اما واردنشدن 
توضیح  در   (1999) ماین  شد.  نخواهد  رابطه  تداوم  مانع  زن 
جنسي  رابطه  در  که  مي کند  بیان  مردمحورانه«  »جنسینگي 
مردمحور دو جزء دخول و ارگاسم مرد الزامي است. اگرچه انتظار 
میرود زن نیز به ارگاسم دست یابد، اما اگر به ارگاسم زن نرسد به 

رابطه خدشه وارد نخواهد شد ]1[. 

مردان عموماً طالب همراهي همسر هنگام رابطه جنسي هستند. 
در تحقیق شریر (2015) مشخص شد مردان زماني از کیفیت 
لذت  فیزیکي  از صمیمیت  و  دارند  روابط جنسي خود رضایت 

مي برند که میل جنسي باال و باثبات داشته باشند و همسرشان نیز 
صمیمیت هیجاني باثبات داشته باشد ]2[. در متن جامعه و در 
مراکز مشاوره نیز مکرراً با مرداني برمي خوریم که از کاهش میل 

و پاسخگویي رضایت بخش جنسي همسران خود شکایت دارند.

و مردان موضوعي است که  زنان  متفاوت بودن میل جنسي 
سابقه اي طوالني دارد. قبل از عصر روشنفکري وجود میل و لذت 
جنسي در زن الزمه موفقیت باروري شناخته مي شد، حتي این 
لذت را به عنوان پاداش درد سخت زایمان مي شناختند. در قرن 
نوزدهم نه تنها از این عقیده چیزي باقي نماند، بلکه حتي این 
نام اشتیاق جنسي را  بحث وجود داشت که آیا زن چیزي به 
تجربه مي کند یا خیر. تولمن معتقد است که هنوز غباري از این 
عقاید افراطي در جهان بیني غربي باقي مانده است و زنان اقلیت 

سفیدپوست را عاري از چنین میلي مي پندارند ]3[. 
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زربریگن (2004) به تفاوت تخیالت جنسی زن و مرد اشاره 
می کند و عقیده دارد که زنان حتی در تخیالت جنسی نیز به 
موضوعات رؤیایي عاطفي و هیجاني تمایل دارند ]4[. بیسون 
نظریه پرداز معروف میل جنسي زنان معتقد است میل جنسي 
زنان بیش از آنکه دروني باشد، پاسخگو است. پاسخگویي میل 
جنسي زنان نیز صرف نظر از تأثیر عوامل محیطي و فرهنگي، تا 
حد زیادي به کیفیت کلي رابطه زناشویي و تمایل به صمیمیت 
وابسته است. از نظر بیسون زنان در رابطه جنسي بیش از آنکه 
خواهان ارضاي میل دروني باشند طالب تأمین، توجه، آرامش، 

خلوت و صمیمیت از سوي شریک جنسي هستند. ]5[

هایس (2008) در بررسي علل کاهش عملکرد جنسي زنان 
دریافت که در افت میل جنسي زنان عوامل ارتباطي اهمیت دارند. 
کیفیت روابط بین فردي با همسر عامل مهمي در کاهش میل 
تأثیري  یائسگي  افزایش سن و  به  جنسي زنان است و نسبت 
بیشتري بر میل جنسي زنان مي گذارد ]6[. لوین (2002) نیز 
به تأثیر مثبت و منفي روابط بینفردي بر میل جنسي زنان اشاره 
مردان  تمایالت جنسي  در  تأثیري  چنین  درحالي که  مي کند، 

گزارش نشده است.

لوین معتقد است زنان صمیمیت جنسي را پیش زمینه تعامالت 
جنسي مي دانند، درحالیکه مردان انتظار دارند از تعامالت جنسي 
به صمیمیت جنسي دست یابند. البته لوین اشاره مي کند در 
رابطه جنسي دوطرفه نیاز مبرمي به مشارکت دوجانبه وجود دارد. 
اگر در چنین روابطي همیشه یک فرد پیش قدم شود و فرد دیگر 
رابطه شود و عالیق و خواسته هاي  وارد  او  براي رضایت  صرفاً 
خود را زیر پا گذارد، به مرور زمان نقش فرد منفعل و بي ثبات و 
شکننده خواهد شد. در این تحلیل هیچ نقش جنسیتي مفروض 
نیست. لوین معتقد است در این روابط، طرف منفعل هر جنسیتي 
که داشته باشد، چون همیشه عالیقش را در مقابل شریک جنسي 
فعال خود قرباني کرده است با تغییریافتن میزان صمیمیت و 
احترام و عاطفه بین آن ها در طول زمان، میل جنسي متفاوتي را 

تجربه خواهد کرد ]7[.

در فرهنگ ایراني و در بستر مردمحورانه، زنان عمدتاً طرف 
منفعل رابطه هستند و اصالت رابطه را به ارضاي همسر موکول 
میکنند ]9, 8[. طبق نظریه لوین دور از انتظار نخواهد بود که این 
افراد با افت کیفیت رابطه بین فردي با همسر دچار کاهش میل 
و عملکرد جنسي شوند. با توجه به اهمیت تأثیر بستر اجتماعي 
در شکل گیري رفتارهاي جنسي ]11 ،10[ الزم است ریشه تنوع 
رفتارهاي جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي جامعه بررسي شود. 
این مقاله به بررسي علل عدم پاسخ گویي رضایت بخش جنسي 
زنان متأهل در سنین باروري در شهرستان رفسنجان مي پردازد.

روش

این پژوهش یک مطالعه کیفی است. در بخش کیفی مطالعه 

مفهوم سازی رفتارهای جنسی زنان از دیدگاه خود آن ها بررسی 
شد. جامعه آماری این پژوهش را زنان 15 تا 49 ساله ساکن 
مناطق شهری و روستایی شهرستان رفسنجان تشکیل دادند. 
رفسنجان یکی از شهرهای بزرگ استان کرمان است. جمعیت 
شهرستان حدود دویست هزار نفر است که بیشتر قوم فارس و 
و  معادن  داشتن  علت  به  این شهرستان  شیعه مذهب هستند. 
محصوالت کشاورزی نسبت به دیگر شهرستان های استان، وضع 
اقتصادی بهتری دارد. همچنین در این شهرستان سطح تحصیالت 

دختران و زنان نسبت به دهه های گذشته ارتقا یافته است.

در این پژوهش، پژوهشگر که ساکن رفسنجان بود داده ها را 
جمع آوری کرد. روش اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه فردی و 
بحث در گروه های متمرکز بود. ابتدا چهار مصاحبه فردی انجام 
شد. انجام این مصاحبه ها به پژوهشگر کمک کرد که شیوه کار 
را بازنگری کند و فهم خود را از شرکت کنندگان پژوهش توسعه 
دهد. داده های عمیق اصلی از بحث گروه های متمرکز حاصل شد. 
جمع آوری داده ها از بهمن  1390 تا تیر 1391 به مدت شش ماه 
انجام شد، اما تعامالت غیررسمی با جامعه تا یک سال طول کشید.

انتخاب  شرکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 
شدند. ماماهای مراکز بهداشتی درمانی که با زنان متأهل در سنین 
باروری در تماس بودند، از شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش 
دعوت کردند. معیارهای ورود به پژوهش شامل ایرانی بودن، سن 
بین 15 تا 49 سال، متأهل بودن و تمایل و توانایی شرکت در بحث 
بود. از 52 شرکت کننده، 4 نفر در مصاحبه فردی و 48 نفر در بحث 
گروه های متمرکز شرکت کردند. ابتدا هدف پژوهش و نحوه انجام 
آن به همه شرکت کنندگان توضیح داده شد و از آن ها رضایت نامه 
کتبی گرفته شد. همچنین در شروع بحث یک نام مستعار برای 
همه شرکت کنندگان انتخاب شد و درباره حفظ حریم خصوصی و 

محرمانه ماندن اطالعات به آن ها اطمینان داده شد.

در هر گروه متمرکز بین سه تا ده نفر شرکت کردند و هر بحث 
55 تا 80 دقیقه طول کشید. پژوهشگر بحث را با طرح یک سؤال 
شروع و شرکت کنندگان را به ادامه بحث ترغیب کرد. برای هر جلسه 
از قبل چند سؤال کلی درنظر گرفته شده بود. در همه جلسات بحث 

و مصاحبه صحبت ها ضبط شد و سپس صحبت ها تایپ شد.

در این پژوهش داده ها با روش تحلیل محتوا به شیوه گرانهایم 
تجزیه وتحلیل شد. برای تأمین اعتبار و اعتماد داده ها، از درگیری 
طوالنی مدت و استفاده از چند شیوه گردآوری داده ها استفاده شد. 
همچنین برای تأمین اعتبار به شیوه بازخوانی همتا، با دعوت از 16 
نفر از ماماهای باسابقه شهرستان رفسنجان در یک جلسه صبحانه 
کاری، صحت فرضیه های حاصل از پژوهش تأیید شد. برای تأیید 

فرضیات اصلی پژوهش، از شش نفر از شرکت کنندگان دعوت شد.

از محدودیت های این مطالعه می توان به سختی کار هنگام 
شروع بحث و جلب اطمینان شرکت کنندگان برای صحبت درباره 
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یکی از خصوصی ترین موضوعات زندگی اشاره کرد.

یافتهها

از داده های تحقیق درباره علل کاهش پاسخگویی رضایت بخش 
جنسی زنان سه معنای اصلی پیش نیاز توجه و محبت، انحراف 
از معیارهای طرح واره جنسی و خواسته های فردی استخراج شد.

پیشنیازتوجهومحبت

 از دیدگاه زنان میل جنسی مرد برخاسته از غریزه جنسی است 
و بدون نیاز به پیش زمینه ظهور می کند، درحالی که بروز اشتهای 
جنسی زنان مشروط به کیفیت روابط زناشویی و رضایت قلبی و 
روانی برای عملکرد جنسی و احترام و تکریم از طرف همسر است. 

برای اثبات این فرضیه لیال، شرکت کننده 37 ساله، محبت 
همسر را پیش زمینه توانایی ابراز جنسی خود عنوان می کند و 
اهمیت محبت همسر را آن قدر می بیند که بدون بروز آن میل و 
خواسته جنسی خود را کور و خاموش گزارش می کند: »مرد بیشتر 
تمایل نشون میده. زن باید بهش محبت بشه تا بتونه نشون بده. شوهر 
آدم باید بیشتر به آدم محبت کنه تا زن تمایل جنسی نشون بده. تا 
محبت نکنه اصاًل نمی تونی تمایل نشون بدی« (ف-ج2)1. از دیدگاه 
لیال میل جنسی یک زن عامل مستقلی نیست، بلکه عاملی کاماًل 
بالقوه و وابسته به شریک جنسی است. به فعل رسیدن این عامل 
بالقوه نیز نه فقط با تمنای شریک جنسی بلکه با جذب زن به 

کمک محبت و عاطفه مرد محقق خواهد شد.

واکاوی روایات زنان نشان می دهد توقع محبت در آنان زیاد 
و سنگین نیست و هزینه غیرمتعارفی را از سوی مرد نمی طلبد. 
خواست زنان فقط همراهی و درک متقابل است. همراهی و درک 
متقابل در صحنه های زندگی منجر به همراهی و درک متقابل در 
عرصه زندگی جنسی می شود. به نظر می رسد گسستگی روانی از 
همسر باعث ناتوانی در برقراری پیوند عاطفی از سوی زن هنگام 

صمیمیت جنسی می شود. 

برای فروغ، معلم 30 ساله، همکاری همسر و محبت و توجه 
پیش زمینه پاسخگویی جنسی است. در غیاب این عوامل نه فقط 
تحریک اشتهای جنسی او به تأخیر می افتد، بلکه عملکرد جنسی 
وی نیز با نارضایتی همراه می شود: »علت اینکه خانم ها دیر جواب 
میدن، اینه که از قبلش با هم یک کنتاکتی داشتن. به علت همین 
هم دیر جواب میدن. با نارضایتی جواب میدن. نارضایتی نه به 
خاطر روابط جنسی، به خاطر توجه نکردن و محبت. هر زمانی که 
در زندگی شخصی خودم محبت بینمون بیشتر بوده، هر زمانی 
که به من کمکی کرده، مثاًل لباسی شستم روی بند پهن کردم، 

بعد اگه پیشنهاد داده با رضا و رغبت (جواب دادم)« (ف-ج6).

1. در قسمت نتایج مقاله شماره گروه متمرکزی که از آن نقل قول شده همراه با نام مستعار 
فرد شرکت کننده در پرانتز آورده شده است.

را  مشترک  زندگی  سال  یازده  که  ساله  جوان 33  زن  رویا 
تجربه کرده است، از اینکه هیچ گاه نتوانسته از ظرفیت جنسی 
مطلوب برخوردار باشد، شکایت می کند. از نظر رویا میل جنسی 
او هنگامی می تواند بروز کند که قبل از آن در روابط عاطفی با 
همسرش به حالت تعادل رسیده باشد. در غیراین صورت نه تنها 
میلی را تجربه نخواهد کرد، بلکه صحنه روابط و تعامالت جنسی 
به صحنه تسویه حساب های قدیمی بدل خواهد شد. »من که 
گفتم نمی تونم، بیشتر به خاطر ناآرامی بدنمه. هیچ وقت آرامش 
ندارم. توی خونه و توی رابطه هامون هم بگومگو داریم و خیلی 
استرس توی زندگیمه. بیشتر فکر می کنم به خاطر اونه، یعنی 
بین خودم و شوهرم همیشه استرس و درگیری لفظی هست. فکر 
می کنم به خاطر اون هیچ وقت آمادگی ندارم و هیچ وقت میلی 
ندارم. من می خوام اذیت هایی را که به من کرده، اینجوری جبران 
کنم. خالص. مال من اینجوریه. لجبازی. من می گم تو که قصد 
داشتی چرا این بداخالقی را کردی. همین بداخالقی دیگه من را 
زده می کنه. کسی که قصد داره یه کمی یه اخالق خوشی نشان 

می ده. یه ذره با آدم مهربون رفتار می کنه» (ف-ج6).

تحلیل روایات زنان نشان می دهد که آنچه مرد می خواهد در 
زمینه روابط جنسی انجام دهد برخالف زن تحت تأثیر تخریب 
روابط بین فردی تضعیف نمی شود. هرچند کوچک ترین دلخوری و 
کدورت از شوهر به آسانی انگیزش جنسی زن را تحت تأثیر منفی 
قرار می دهد، در مقابل چنین تأثیری از انگیزش جنسی مردان از 
سوی زنان گزارش نشده است. »ولی شوهر من عقیده اش اینه هر 
دعوایی و هر بحثی پیش اومد، حاال که وقتشه اونا را ولش کن. 
ولی من کینه ای ام. من به دل می گیرم. اصاًل نمی تونم آرامش 

داشته باشم« (رویا ف-ج6).

بی قیدی گاه از سوی زنان به پررویی تعبیر می شود. اگرچه 
مریم میل جنسی خود را قوی می داند و روابط بین فردی مطلوبی 
را با همسرش گزارش می کند، اما انگیزش جنسی خود را در 
مواقع دلخوری از همسر، کور و ناکارآمد می بیند. از نظر او فرصت 
بروز انگیزش جنسی همسرش در چنین مواقعی جز پررویی و 
جسارت تعبیر دیگری نمی تواند داشته باشد. »ناراحتی از دست 
شوهر اثر داره. وقتی آدم از دست شوهرش ناراحته لحظه اول 
خیلی  کنه.  قبول  نمی تونه  وقت ها  خیلی  کنه.  قبول  نمی تونه 
وقت ها می گیم چطور روش می شه. این کار را کرده هنوز این 
را هم می خواد. تو دل خودمون گفته باشیم چه رویی داره این 
حرف را به من زده، تمام شب مرا خراب کرده، حاال هم آمده این 

را می خواد« (مریم، ف-ج4).

انگیزش جنسی غیرمشروط مرد می تواند گاهی  از نظر دریا 
خوشایند و گاه ناخوشایند تعبیر شود. نگرش دریا به بی قیدی این 
است که همسرش در چنین مواقعی فقط با هدف ارضای جنسی 
خود وارد رابطه جنسی می شود و در مواقعی که کدورتی بین او و 
همسرش وجود دارد، دیگر همسرش به خواسته ها و ارضای جنسی 
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او بها نمی دهد. اما اگر انگیزش جنسی شوهر با قصد دلجویی 
همراه باشد، بی شک راهگشا و ارزشمند است. »بستگی به این داره 
که چطوری بیاد، مثاًل با خشونت بیاد یا با آرامش بیاد. اینکه فقط 
بخواد خودش را ارضا کنه یا اینکه نه، از کرده اش پشیمونه. خب، 
خانم هم کوتاه میاد« (ف-ج). از نظر دریا این بی قیدبودن انگیزش 
جنسی مرد اگر با قصد عذرخواهی همراه شود، می تواند قفل بسته 
صمیمیت دوجانبه را بشکند. درحالی که اگر التذاذ یک طرفه مطرح 

شود، قفلی بر قفل بسته قبل اضافه خواهد شد.

انحرافازمعیارهایطرحوارهجنسی

از دیدگاه گاگنون و سیمون طرح واره هاي جنسي راهنماهایي 
براي تفکرات و احساسات و رفتار جنسي در موقعیت هاي مختلف 
هستند. به این ترتیب در بستر فرهنگي که هر فرد در آن به دنیا 
مي آید و رشد مي کند، داستان هاي فرهنگي با تعیین کننده هاي 
اجتماعي در زمینه امور جنسي مشخص مي کند که چه چیزي 
معمولي، مورد نیاز، مهم، یا غیرمعمول است ]10[. سازه طرح واره 
جنسي زنان شرکت کننده این پژوهش در بستر جامعه سنتي و 
مردمحور، ترکیبي خاص و نه چندان ناهمگون دارد. به خصوص 
که بیشتر شرکت کنندگان این پژوهش را زنان نسل اول و دوم 
تشکیل مي دادند. در این طرح واره خاص و نه چندان ناهمگون، 
استفاده جنسي از رسانه ها غالباً پذیرفته شده نیست، درحالي که 
به نظر مي رسد در طرح واره جنسي همسران آن ها که بسته به 
جنسیتشان طرح واره جنسي با محدودیت کمتري دارند، استفاده 

جنسي از رسانه به مراتب پذیرفته شده تر است.

دیداری  و  شنیداری  رسانه های  از  استفاده  می رسد  نظر  به 
به خصوص کانال های ماهواره ای یکی از تأثیرگذارترین بسته های 
فرهنگی در روابط جنسی خانواده ها باشد. تقریباً در تمام جلسات 
گروه متمرکز و حتی مصاحبه های فردی، بحث درباره این رسانه ها 
به میان آمد و تأثیرپذیری چشمگیر انگیزش جنسی مردان از 
این برنامه ها مطرح شد. زنان عمدتاً از تقلید این اشکال خاص 
در  که  زنانی  نظر شرکت کنندگان  از  ناراضی اند.  روابط جنسی 
چنین صحنه هایی نمایش داده می شوند، زنان روسپی هستند که 
شکل های نامأنوسی از روابط جنسی را نمایش می دهند. گروهی 
برقراری  حین  همسرانشان  می کنند  تصور  شرکت کنندگان  از 
روابط جنسی با آن ها، با مردان فیلم ها هم ذات پنداری می کنند و 
زن روسپی فیلم را به جای زن خود تصور می کنند. »در جوابش 
اون موقع هایی که می گفت من می گفتم این ها که می بینی از این 
راه دارن پول درمیارن. دارن نون می خورن. نه لذتی می برن. نه... 
. یه زنای خرابی هستن که از این راه پول درمیارن. اگه این کارها 
را نکنن، پس چکار کنن. اینا را بهش می گفتم من هیچ وقت به 

خودم اجازه نمی دم مثل اینا باشم« (ندا، ف-ج7).

مردان  جنسی  انگیزش  شرکت کنندگان،  صحبت های  طبق 
به شدت تحت تأثیر دیدن این صحنه ها قرار می گیرد و تمایل 

شدید مردان برای تقلید از این صحنه ها در صحبت های زنان به 
چشم می خورد. شاید زنان به دلیل جامعه پذیری جنسی خاص 
همواره محدوده ای خاص را در روابط جنسی برای خود قائلند و 
زیرپاگذاشتن این مرزها را غیراخالقی و غیرموجه و شدیداً نهی شده 
بستر  در  مردان  جنسی  جامعه پذیری  درحالی که  می پندارند. 
اجتماعی مردمحور همواره مجال مانور گسترده ای را به آن ها داده 
است. »می گفت خوشم نمیاد این کارها دوره از... . می گفت روم 
نمی شه. می گفت من تا حاال این کار را نکردم. بعد تو ماهواره دیدم 
پسره تلویزیون را باز کرد گفت ببین اینجوری. طریقش را یادم داد. 
از من خواست من هم کردم. می گفت اگه نکنم می ره یه زن دیگه 

می گیره. اونم مجبور شده این کار را کرده« (حنا، ف-ج1).

بروز چنین انگیزشی در مردان به دنبال تماشای کانال های 
ماهواره ای که باعث بروز ناهماهنگی بین انگیزش جنسی مردان 
و زنان می شود، مشکل آفرین است و زنان از این پدیده با ناراحتی 
یاد می کنند. »مخصوصا با دیدن این فیلم ها. خانم ها می گن آقا 
می خواد من مثل حیوان هر چیزی امشب این فیلم دیده... . تا 
دیروقت فیلم می بینه، بعد هم که ما خوابیدیم نصف شب مرا از 
خواب بیدار می کنه و توقع داره به صورت اون فیلم من هم همان 
شکل باشم« (الله، ف-ج6). اجماع گسترده ای بین زنان درباره 
اثرات منفی تمایل مردان به تقلید از این برنامه های سمعی و 
بصری وجود دارد. به نظر می رسد زنان تمایل کمتری به تقلید و 
تجربه اشکال جدید روابط جنسی دارند و تمایل یک طرفه مردان 

را نوعی آزار و خشونت و اجبار جنسی به حساب می آورند.

خواستههایفردی

 زنان می خواهند همسرشان به ترجیحات آن ها هم به عنوان 
یکی از دو طرف رابطه جنسی دقت کنند و در تعامالت جنسی 
آن ها را مدنظر قرار دهند. این ترجیحات شامل زمان مناسب 
برقراری رابطه جنسی و نوع این رابطه می شود. شروع رابطه در 
زمانی که مطلوب زنان نیست و تمایل به برقراری تعامالتی که از 
نظر ایشان خارج از معمول است، همه می تواند این حس را در زن 
برانگیزد که شریک جنسی اش به او نه به عنوان یکی از دو طرف 
یک رابطه لذت بخش، بلکه به عنوان وسیله التذاذ می نگرد و این 
از تکریم مقام همسری او بعید است. چنین حسی اثرات منفی ای 

بر انگیزش جنسی زنان می گذارد.

»از صبح که مرد سر کار است، عصر هم که آمد چایش را بخوره، 
شامش را بخوره. اصاًل هیچ اهمیتی نده که این خانم لباسش عوض 
شده، خوراکش تنوع توش بوده، خونه... . هیچ اهمیتی به این ها نده. 
خیلی با بی میلی، با بی محبتی خوابش را هم بکنه. ساعت دو نصفه 
شب یادش بیاد باید غریزه اش ارضا بشه. آن وقت بیاد طرف زن با یک 
حالت طلبکارانه. انگار زن وظیفه اش است این کار را برای او انجام بده و 
مثل یک حیوان تو دست و پاش باشه. االن هم یک موردی پیش آمده 
سر دیدن فیلم های مبتذل و ماهواره خیلی مردها، 60 یا 70درصد 
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مردها وقتی این فیلم ها را می بینند، اعمال زناشویی شان خشن می شه. 
یعنی توقع دارن این فیلم را که می بینن خانمشان هم همین کار را 

براشون انجام بده« (الله، ف-ج6).

مسئولیت های مادری و خانه داری زنان نیز یکی از عواملی است 
که به انتظار زنان از وقت شناسی مردان دامن می زند و مستقیماً بر 
انگیزش جنسی زنان تأثیر می گذارد. زنان اکثراً از همسر و همراه 
زندگی شان توقع دارند به محدودیت های زمانی آن ها در برنامه ریزی 

ارتباط زناشویی توجه کنند و همراه آن ها باشند. 

»اینکه به موقع کار انجام بشه خیلی مهمه. آقا از سر کار میاد 
خستگی اش را رفع کنه. خب االن تلویزیون هست، فوتبال هست، تا 
چه موقع شب. خب خانم خونه هم در طول روز خستگی اش را هم 
داره. صبح زود هم باید پاشه بچه را روانه مدرسه کنه، به وقتش. حاال 
امشب اگر برنامه ای هست، از یکی از این کارها صرف نظر کنه. مثاًل 
امشب باشگاه نره. آقا میاد تلویزیونش را می بینه، خانمش خوابه، میگه 
خب بیدار می شه. حاال خانم وقتی یک ساعت خوابیده بیدارش کنی تا 
اون بخواد هوا بیاد. من شب یک ساعت خوابیدم، شوهرم بیدارم کرده، 
خانم ها هم که دوست دارند طول بکشه. دیگه دیر خوابیده باشم. صبح 

هم که پاشم بچه را روانه کنم« (هستی، ف-ج6).

در همه موقعیت های مذکور آنچه برای زنان غیرقابل پذیرش 
است، بی توجهی شوهر به زن است. خواه این بی توجهی در ندیدن 
تغییرات مثبت محیط منزل و ظاهر فردی زن متجلی شود، یا در 
اهمیت ندادن به خواسته ها و ترجیحات زن در شکل و زمان تعامالت 
جنسی نمود پیدا کند. هر چه باشد و به هر شکل که نمود پیدا کند، 
بی توجهی مرد اثر مخرب چشمگیری بر انگیزش جنسی زنان دارد.

بحث

بررسي روایات زنان در این تحقیق نشان داد در درجه اول آنچه 
باعث مي شود پاسخ گویي رضایت بخش جنسي آن ها مختل شود، 
زنان  از سوي همسر است.  دریافت نکردن توجه و محبت کافي 
شرکت کننده در تحقیق بیان کردند که نحوه مطلوب برخورد مرد 
با زن و توجه و تعامل با او و درنظرگرفتن ترجیحات و خواسته هاي 
او سبب ایجاد انگیزش قوي در زن براي ورود به تعامالت جنسي 
مي شود، عکس این مطلب نیز صادق است. عجین کردن ارتباطات 
جنسي با عاطفه و صمیمیت اصلي است که در تحقیقات و متون 

مختلف به آن پرداخته شده است ]12 ,11 ,7[.

در همه تحقیقات به این موضوع اشاره شده است که زنان از 
رابطه جنسی توقع دریافت عاطفه دارند و پیش شرط آن ها برای 
ورود به تعامل جنسی رضایت بخش، تعادل عاطفی است. همچنین 
عشق و احساسات مثبت انگیزشی قوی برای ورود آن ها به تعامل 
جنسی خواهد بود. سیمز نیز بیان می کند زنان متأهل از اینکه 
زمان  با گذشت  آنان  رابطه جنسی  در  و صمیمیت  عشق ورزی 
کاهش یافته است ناراضی اند. زنان به روابط صمیمانه به عنوان 

هسته اصلی برای ترغیب به تعامالت جنسی اشاره می کنند ]13[.

رگان (1995) نیز در تحقیق خود بر تفاوت های میل جنسی 
در زنان و مردان اشاره می کند و نتیجه می گیرد زنان و مردان 
معتقدند که ریشه میل جنسی زنان بیش از هر چیز در روابط 

دوجانبه با همسر است و از احساس عشق تأثیر می پذیرد ]14[.

به  شوهرانشان  بودند  معتقد  تحقیق  در  شرکت کننده  زنان 
استفاده از فیلم ها و صحنه های تحریک آمیز عالقه مندند و از اینکه 
مردان تمایل دارند صحنه های این فیلم ها را تقلید کنند، شکایت 
داشتند. محققان زیادی تمایل مردان را به استفاده از فیلم های 

هرزه نگاری از فرهنگ های مختلف گزارش کرده اند ]15-17[. 

از  استفاده  در  جنسیتی  تفاوت  می دهد  نشان  تحقیقات 
محصوالت هرزه نگاری به شکل های مختلفی وجود دارد. اگرچه 
مردان و زنان با دیدن فیلم های محرک خود را در وضعیت فیلم 
تصور می کنند و دچار تحریک جنسی می شوند، اما مردان بیشتر 
سعی می کنند هنرپیشه فیلم را به شکل عینی تصور کنند ]18[.

تحقیق روی نگاه های زنان و مردان هنگام تماشای فیلم محرک 
نشان می دهد که مردان بیشتر به صحنه محرک فیلم توجه دارند، 
درحالی که زنان توجه بیشتری به پس زمینه و موقعیت و جزئیات 

غیرمحرک فیلم نشان می دهند ]19[.

در تحقیقی که برای پیداکردن تفاوت های جنسیتی در میزان 
تحریک با دیدن مکرر فیلم های محرک انجام شد، به مدت چهار 
روز فیلم واحدی به مردان و زنان نشان داده شد. در روز پنجم 
به هر دو گروه دو فیلم دیگر ارائه شد. یک فیلم با هنرپیشه های 
قبلی و نوع جدیدی از روابط، فیلم دیگر با هنرپیشه های جدید 
و شکل قبلی روابط. مردان از دیدن هنرپیشه های جدید و زنان 
از دیدن هنرپیشه های قبلی و نوع جدید ارتباط بیشتر تحریک 
شدند. نتایج این تحقیق این فرضیه را مطرح می کند که مردان به 
تنوع شریک جنسی بیشتر عالقه مندند، اما زنان ترجیح می دهند 

شریک جنسی ایمن و همیشگی داشته باشند ]20[.

 پژوهشگر معتقد است در شرکت کنندگان تحقیق حاضر که 
در طرح واره جنسی سنتی، جامعه پذیری جنسی را پشت سر 
گذاشته اند، محدودیت های درک شده از نقش جنسیتی این اجازه 
را به آن ها نمی دهد که از تماشای فیلم های هرزه نگاری احساس 
خوشایندی داشته باشند. در مقابل شوهران این زنان که در بستر 
سنتی مردمحور، طرح واره سنتی لیبرال و اغماض گر را درونی 
کرده اند، به خود اجازه می دهند با تمایل بیشتری به تماشای این 
فیلم ها بنشینند. این ناهماهنگی در انتخاب جنسی باعث می شود 

پاسخگویی جنسی زنان کاهش یابد.

توجه به خواسته های فردی زنان یکی دیگر از عواملی بود که 
تأثیر قرار  طبق روایات زنان، پاسخگویی جنسی آنان را تحت 
می داد. یکی از این خواسته ها توجه به زمان بندی رابطه جنسی با 
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توجه به مسئولیت های خانه داری و مادری آنان بود. 

سیمز (2010) در تحقیقی کیفی بر دالیل کاهش میل جنسی 
زنان آمریکایی پس از ازدواج به دالیل مشابهی اشاره می کند. سیمز 
این عوامل را »اثر تضعیف کننده مسئولیت« می نامد. از نظر زنان 
شرکت کنندگان در پژوهش سیمز، مسئولیت های مختلف خانه داری 
و درگیری فکری برای متعادل کردن بودجه خانواده ذهن آنان را 
چنان مشغول می کند که جایی برای افکار و احساسات شهوانی باقی 
نمی ماند. مادربودن نیز نقش جنسیتی این زنان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این مادران اشاره می کنند که وقتی 90درصد ذهن آن ها 
با مادربودن اشغال شود، معشوقه بودن برایشان احساس خجالت به 
همراه می آورد ]13[. در شرکت کنندگان مطالعه حاضر به چنین 
مفهومی اشاره نشده است که قابل انتظار است. زنان آمریکایی قبل 
از ازدواج و مادرشدن، معشوقه بودن را تجربه کرده اند و پس از اینکه 
نقش مادری را می پذیرند، بین این دو نقش تضاد ایجاد می شود. 
درحالی که در شرکت کنندگان پژوهش حاضر، معشوقه بودن زمینه 
را برای مادرشدن فراهم می کند و هم زمانی و توالی این نقش ها به 

یکی شدن آن ها می کند.

در تحقیق حاضر با درنظرگرفتن فرهنگ بومی، تأمین عواطف 
زنان و ورود رضایت بخش آنان به رابطه جنسی به شکل انتظار 
با  جنسی  واقعی  رابطه  جداکردن  دیده شدن،  برای  همسر  از 
هرزه نگاری، توجه به مشکالت و زمان بندی مناسب برای رابطه 
درنظرگرفتن  پژوهشگر  نظر  از  است.  کرده  پیدا  نمود  جنسی 
این توقعات زنان و گوشزد به مردانی که از کاهش پاسخگویی 
و  مشاوران  توسط  دارند،  شکایت  زنان  جنسی  رضایت بخش 

درمانگران خانواده ضروری است.

نتیجهگیری

در ارتقای سالمت جنسی زنان و به ویژه ارتقای کیفیت زندگی 
به  جنسی  سالمت  حوزه  متخصصان  که  است  الزم  زناشویی 
تغییرات در رفتارهای جنسی زنان، توقعات و انتظارات و اقتدار 
انتظارات شامل طیف  و  توقعات  این  آنان توجه کنند.  جنسی 
وسیعی از خواسته ها و افکار و احساسات است که باید آشکار 
شود و به گفتار درآید. پیشنهاد می شود این موارد در آموزش های 

جنسی قبل و حین ازدواج برای زنان و مردان لحاظ شود.

سپاسگزاری

این مقاله بر اساس بخشی از پایان نامه مقطع دکترای بهداشت 
از  بدین وسیله  است.  شده  نوشته  قرشی  زهره  خانم  باروری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای تأمین مالی طرح تحقیقاتی 

سپاسگزاری می شود.

وجود  منافع  تعارض  مقاله،  مسئول  نویسنده  اظهار  به  ]بنا 
نداشته است[
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