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Abstract 
 

Background and purpose: Sexual self-disclosure as a psychosocial sense is defined as 

individual’s interpretation on how to express feelings in marital relationships. This study aimed at 

determining the predictors of female sexual self-disclosure in Tehran. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, 200 married women in Tehran were 

selected by convenience sampling. Hurlbert Index of Sexual Desire and a demographic questionnaire 

were administered. Data was analyzed in SPSS V.20 applying descriptive and inferential statistics 

including Pearson, Spearman, ANOVA, and linear regression. 

Results: The average score for sexual self-disclosure was 56.16±14.60. Some variables including 

the participant’s age, age of husband, duration of marriage, and time of last delivery were found to have 

significant inverse correlation with sexual self-disclosure. In multivariate model, marital life, the interest 

level in spouse, and duration of marriage were significant predictors of sexual self-disclosure. 

Conclusion: Sexual self-disclosure was found to be low in this study. It is believed that marital 

life, duration of marriage, and interest level in spouse play important roles in women's sexual self-

disclosure. Communication skills are suggested to be taught in premarital classes to enhance sexual self-

disclosure, satisfaction and happiness in marriage. 
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 گزارش کوتاه

 پیشگویی کننده احقاق جنسی در زنان شهر تهرانعوامل 
  

        1نفیسه سید زاده اقدم
        2مینا چیذري

        3کتایون وکیلیان
  5و4مهدي رنجبران

  

  چکیده
 مــورد در فرد یشخص ریتفس به نسبت یاجتماع -یروان احساس کی عنوان به یاحقاق جنس اصطالح و هدف: سابقه

 کننــدهییشــگویپ عوامــل نییتع هدف با مطالعه نیا ت.اس شده فیتعر ییزناشو روابط در احساساتش وجود ابراز یچگونگ
  گرفت. صورت تهران شهر زنان در یاحقاق جنس

در  ريیــگ نمونــه قیــطر از نفــر 200 ،تهــران شــهر متاهــل زنــان نیب از توصیفی تحلیلی مطالعه در این ها:مواد و روش
. بودنــد اطالعــات دموگرافیــک پرسشــنامه و هــالبرت یساحقاق جن شاخص شامل پژوهش ابزارهاي. شدند انتخاب دسترس

 رســون،یپ یهمبســتگ بیضــرشــامل  یاســتنباط آمــار و یفیتوصــ آمــارو بــا کمــک  SPSS-20نرم افزار  از استفاده با هاداده
  .شدند لیتحل خطی تجزیه و ونیرگرساسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و 

متغیرهاي سن فرد، سن همسر، مدت زمــان ازدواج و  .آمد دست به 16/56±60/14 یاحقاق جنس نمره نیانگیم ها:یافته
داري داشتند. در مدل چند متغیره، وضعیت زندگی زناشویی، ی تاریخ آخرین زایمان با احقاق جنسی ارتباط معکوس و معن

  دار احقاق جنسی بودند.هاي معنیگوییمیزان عالقه به همسر و مدت زمان ازدواج پیش
وضعیت زندگی زناشویی، میــزان عالقــه بــه  رسدیم نظر به زان احقاق جنسی در زنان این مطالعه پائین بود.می استنتاج:

 هــايکــالس در شــودیمــ شــنهادیپکند. همسر و مدت زمان ازدواج نقش مهمی را در پیشگویی احقاق جنسی زنان بازي می
 ضایت و شادکامی زناشویی و افزایش احقاق جنسی بههاي ارتباط با همسر جهت ارتقاي ر، مهارتازدواج از شیپ یآموزش

  .شود داده آموزش نیزوج
  

  جنسی احقاق جنسی، ابراز وجود، رضایتواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
 احســاس یــک عنــوان بــه احقــاق جنســی اصــطالح

 مورد در فرد شخصی اجتماعی است که با تفسیر -روانی
 زناشــویی روابــط در احساســاتش وجــود ابراز چگونگی

 امیــال و هــااحساس درباره صحبت ).1(است شده تعریف
 و همســر جنســی هايخواسته شناخت راه بهترین جنسی،

 برقــراري بــراي اســت و زوج جنســی اطالعــات تکمیــل
 اختیــار در را شــانس بهتــرین بخــش، لذت جنسی ارتباط

 احقــاق در زنــان جوامع، از بسیاري در ).2(دهدمی قرار زوج
 دارنــد، پایینی نفس عزت و داشته خویش مشکل جنسی
  را ودــخ ايـازهــنی هــک است وارـدش انــبرایش نـبنابرای

  
  E-mail:m.chizari @arakmu.ac.ir                         علوم پزشکی اراك : دانشگاهاراك -مینا چیذريمولف مسئول: 

  رانیاراك، ا یعلوم پزشکدانشگاه اراك، ی یماماو ی دانشکده پرستاري یماما یمرب. 1
  ، ایراناراك ،علوم پزشکی اراك مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه کارشناس ارشد. 2
  ، ایراناراك ،علوم پزشکی اراك پرستاري و مامایی، دانشگاه دانشکده ،ییگروه ماما ،استادیار. 3
  رانیتهران، ا ان،یپژوهشگاه رو ،یمثل جهاد دانشگاه دیتول یو علوم پزشک یاسشن ستیز پژوهشکده ،يبارور يولوژیدمیاپ قاتیمرکز تحق ،يو سالمت بارور يولوژیدمیگروه اپ. 4
   رانیتهران، ا ،تهرانعلوم پزشکی دانشگاه  ،بهداشتدانشکده  . دانشجوي دکتري اپیدمیولوژي،5
 : 26/5/1395تاریخ تصویب :            5/8/1394 ارجاع جهت اصالحات : تاریخ           3/8/1394 تاریخ دریافت  
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  و همکاران مینا چیذري     
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 گزارش کوتاه

 حفظ زناشویی رابطه در را خود استقالل فردي یا و ابراز
 را مهمــی نقــش . از ســویی دیگــر، احقــاق جنســی)3(کننــد

 اســاس بر کند.می بازي زوجین جنسیرضایت و درعملکرد
 بــاالتري احقاق جنسی داراي که زنانی ،Hulbert مطالعه

 عملکــرد هــايمقیــاس زیــر از مــورد 5 در تمــام هســتند،
 ارگاســم، تعــداد جنســی، فعالیــت فراوانــی یعنــی جنسی،

 بــاالتري ينمــره زناشویی، و جنسی رضایت جنسی، تمایل
 اســت آن از حاکی پیشین مطالعات نتایج .)4(کنندمی کسب

 منــديرضــایت و جنســی تمایــل و احقاق جنسی بین که
احقــاق  و دارد وجــود داريیمعنــ رابطــه افراد، زناشویی

 مؤثر جنسی رضایت تبیین رد معناداري صورت به جنسی
 بــه احقاق جنســی و وجود ابراز نقش به توجه با .)5(است

 و جنســی عملکــرد در پنهــان و اصــلی متغیــر یک عنوان
 در جنســی روابــط مهــم نقــش گــرفتن نظــر در با چنینهم

ــان اســتحکام  بررســی حاضــر مطالعــه هــدف خــانواده، بنی
    .باشدیم زنان احقاق جنسی کنندهپیشگویی عوامل ترینمهم

  

  مواد و روش ها
انجــام  تحلیلی -مقطعی توصیفی، نوع از مطالعه این

 و اخالقــی کــد کســب از پــس. بود 1393 گرفته در سال
 بهداشــتی مراکــز میــان از مربوط هايارگان با هماهنگی

 3 تهــران، پزشــکی علــوم دانشــگاه نظارت تحت درمانی
 زنــان بــین از و گردیــد انتخاب تصادفی صورت به مرکز

 دسترس، در گیرينمونه روش به مراکز این به کنندهمراجعه
 بــه ورود معیارهــاي. شــدند مطالعــه وارد نفــر 200 تعــداد

 توسط آگاهانه نامه رضایت فرم کردن پر: شامل پژوهش
 زمان از یکسال حداقل گذشتن سال، 20-50 متاهل زنان

 نداشــتن و بــارداري عدم نبودن، طالق شرف در ازدواج،
 شــیردهی، عــدم یائسگی، عدم آینده، یکسال تا آن قصد

 از دوري عــدم اخیــر، هفتــه 4 طــی جنســی رابطــه داشتن
 داشــتن و همســري چنــد یــا و مختلــف دالیــل بــه همسر

 از خــروج معیارهــاي. بود نوشتن و خواندن سواد حداقل
   هــر بــه همکــاري قطع به تمایل: از بودند عبارت پژوهش

  

  .تحقیق انجام حین در بارداري و علت

ــاق  پرسشــنامه اســتفاده شــامل مــورد ابزارهــاي احق
 100 تــا 0 نمــرات بــا دامنــه ســوال 25با  Hulbert جنسی

. است زیاد جنسی احقاق حق نشان تربیش نمره که است
کرونباخ این  آلفاي ضریب هنر پروران به نقل از شفیعی،

 روایــی داراي شــاخص ایــن گزارش کــرد 92/0ابزار را 
 ).6(اســت 91/0 درونــی ثبــات بــا یافتــه ســاختار محتوایی

 شــامل هــاآزمــودنی دموگرافیک اطالعات پرسشنامه بعدي
 تحصــیالت، میزان همسر، سن در مطالعه، کنندهسن شرکت

 چنــینهــم همســر، شــغل و شغل همسر، تحصیالت میزان
 همســر، بــه عالقه میزان بارداري، از پیشگیري روش نوع

 در مــاه تمقاربــ دفعات تعداد زناشویی، زندگی وضعیت
 بــا هــاداده تحلیــل و تجزیــه بود. زایمان آخرین تاریخ و

 کمــک بــا و 20 نســخه SPSS آماري افزارنرم از استفاده
 نســبی، فراوانــی شــامل فراوانــی، توصــیفی هــايشاخص
 شــامل استنباطی آمار چنینهم و معیارانحراف و میانگین
 یــک واریانس آنالیز ،Independent T-Test هايآزمون

 خطــی رگرســیون و پیرسون و اسپیرمن همبستگی ه،طرف
 نظر در معناداري سطح عنوان به p >05/0 و گرفت انجام

 .شد گرفته
  

  یافته ها و بحث
ــر ــاس ب ــایج، اس ــانگین نت ــره می ــی نم ــاق جنس   احق

آزمـــون  نتــایج طبــق. آمــد دســت بــه 16/56 60/14±
 سن بین داريیمعن و معکوس همبستگی پیرسون، ارتباط

 احقــاق و همسر سن ،)r=-، 001/0<p 26/0(نسیاحقاق ج و
ــد مشــاهده) r، 01/0=p= - 24/0( جنســی ــینهــم .گردی  چن
 آخــرین تــاریخ و ازدواج زمــان مــدت متغیرهــاي ارتباط
 اسپیرمن همبستگی آزمون با جنسی احقاق حق با زایمان
 بین داريیمعن و معکوس ارتباط نتایج، طبق. شد بررسی

 ،)3/0r= -، 001/0<p(نســی احقــاق ج و ازدواج زمان مدت
ــاریخ ــرین ت ــان آخ ــی و زایم ــاق جنس  ،- =25/0r( احق

001/0<p (شد دیده.   
   و فرد شغل که بین داد آزمون تی مستقل نشان نتایج

  

 آمــاري ارتبــاط احقــاق جنســی بــا همســر شغل چنینهم
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 بین ارتباط تعیین جهت چنینهم. ندارد وجود داريیمعن
 توصــیف همســر، التتحصــی فرد، تحصیالت متغیرهاي
 تعــداد و همسر به عالقه میزان زناشویی، زندگی وضعیت

 آنــالیز آزمــون از احقاق جنســی با ماه در مقاربت دفعات
 دادنــد نشــان نتــایج کــه شــد استفاده طرفه یک واریانس

 داريیمعن آماري ارتباط همسر تحصیالت و تحصیالت
ــد احقــاق جنســی بــا  وضــعیت بــین امــا ،)p<05/0( ندارن

 دفعــات تعــداد و همسر به عالقه میزان زناشویی، گیزند
 داريیمعن آماري ارتباط احقاق جنسی با ماه در مقاربت
ــود ــت در ).p >001/0( دارد وج ــه نهای ــور ب ــین منظ  تعی
 دارمعنی احقاق جنسی که با متغیرهایی پیشگویی قدرت
 نخســت، گــام در کــه داد نشــان رگرســیون نتــایج بودند،
 متغیــر دو دوم درگــام زناشــویی، زنــدگی وضعیت متغیر

 گــام در و ازدواج زمان و مدت زناشویی زندگی وضعیت
 زمــان مــدت زناشــویی، زنــدگی وضــعیت متغیرهــاي ســوم

 تغییرات داريمعنی طوربه همسر به عالقه میزان و ازدواج
 اظهار توانکنند. میمی پیشگویی را احقاق جنسی به مربوط
 از و دارنــد التريبــا زناشــویی رضــایت کــه زنانی داشت
 در باالتري توانایی هستند، ترراضی خود همسر با ارتباط

 دارنــد. همســو خود جنسی و احقاق حقوق تمایالت بیان
 کــه زنانی که دادند نشان و همکاران اسدي نتایج، این با

 نمــرات هســتند، دلزدگی دچار خود زناشویی زندگی در
 .)3(کنندمی خودگزارش جنسیاحقاق میزان از را تريپایین

MacNeil  وByers)5(، Montesi ــــاران ــــز )7(و همک  نی
 مســائل مــورد در صــریح و بــاز ارتبــاط که داشتند اظهار

 با زوجین میان شادکامی و زناشویی رضایتمندي جنسی،
 نشــان و همکاران Long. است همراه باالتري احقاق جنسی

 تــربــیش و احقاق حــق جنسی گفتگو با هازوج دادندکه
 رابطــه یکــدیگر بــا توانندتر میبیش خود، جنسی حقوق
 رضایت با این که کنند حل را مشکالتشان و باشند داشته

 دادنــد نشــان ادج و همکــاران ).8(اســت مــرتبط زناشویی
 طــرز بــه را خــود رابطــه و هستند غمگین رتکم که زنانی
 بــاالتري احقــاق جنســی کننــد،مــی توصــیف تريمثبت
   .)9(دارند

دار بــین یهاي این پژوهش ارتباط معناز دیگر یافته
احقاق جنسی و تعــداد دفعــات مقاربــت در مــاه بــود. بــه 

در زنانی که احقاق جنسی بــاالتري داشــتند، اي که گونه
همســو بــا ایــن تر بود. همسر بیش تعداد دفعات مقاربت با

 ه شــدنشــان داد 2012در مطالعه انجام شده در سال نتایج 
دفعــات دارند، تعداد که زنانی که احقاق جنسی باالتري 

تري دارند و این زنان رابطه جنسی خــود را نزدیکی بیش
   ).9(کنندلذت بخش تر توصیف می

دار بــین ســن، یآنالیز آماري ارتباط معکوس و معنــ
سن همسر و مدت زمان ازدواج با احقاق جنسی را نشــان 

معنا که با افزایش سن زوجین و مدت زمــان دادند، بدین
یافــت. ها، نمرات احقاق جنســی کــاهش مــیازدواج آن

توان این گونه اظهــار داشــت کــه بــا گذشــت زمــان، می
رضایت از رابطه زناشــویی بــراي زنــان وابســته بــه رابطــه 

افــزایش مــدت زمــان ازدواج، زنــان باشد و با جنسی نمی
تري به صحبت باز درباره مسائل جنسی دارند. تمایل کم

بیان داشت  Theiss جنیفر به نقل ازدر تضاد با این نتایج، 
ازدواج، صحبت کردن پیرامون  که با افزایش مدت زمان

 ).10(یابــدافزایش می مسائل جنسی و احقاق جنسی زنان
هــا و تــوان بــه تفــاوت آزمــودنیها را میتناقض در یافته

هــا و گیــري شــناختهاي فرهنگی که باعــث شــکلتنوع
  شود، نسبت داد.تحوالت شخصیتی گوناگون می

 همســر و تحصیالت تحصیالت با احقاق جنسی بین
 در. نشــد دیــده داريیمعنــ آمــاري ارتبــاط هاآن لشغ و

 درآمــد ســطح کــه نمــود بیان DarhL نتایج، این با تضاد
نظــري  ).11(دارد ارتبــاط هاآن واقعی افشایی خود با زنان

کنــد بیان مــی اشتاین بلوم و شوارتز از گزارشیبه نقل از 
 مــردان متاهــل، زنان از درصد 48 و مردان از درصد 51"
 از درصد16 فقط و دانستندمی جنسی يرابطه آغازگر را

 جنسی رابطه آغازگر را زنان زنان، از درصد 12 و مردان
  ).12( "انگاشتندمی

 متغیــر عنوان به نمونه افراد مذهبی و تربیت فرهنگ
 از دسترس در داوطلبانه گیرينمونه چنینگر، هم مداخله

ــود مطالعــه ایــن هــايمحــدودیت  در گــرددمــی پیشــنهاد. ب
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  و همکاران مینا چیذري     

  361      1395، دي  144، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                              دوره بیست و ششم              

 گزارش کوتاه

 هايبا فرهنگ در جوامع مطالعه این بعدي، هايپژوهش
 اختالفــات از پیشــگیري منظور به پایان در .شود انجام دیگر

ــویی، ــه زناش ــت ايبرنام ــوزش جه ــاط آم ــوثر ارتب  در م
 افــزایش باعــث کــه ازدواج از پــیش مشاوره هايکالس

 میــان احقاق جنســی و رضایت سطح ارتقاي و صمیمیت
  .شودمی هادپیشن گردد،می زوجین

  

  سپاسگزاري
 پژوهش این در کننده شرکت افراد کلیه از محققین

 پــژوهش محتــرم معاونــت از چنینهم. کنندمی قدردانی
 تهــران پزشــکی علــوم و اراك پزشــکی علــوم دانشــگاه

 پایــان از برگرفتــه مقاله این. آیدمی عمل به تشکر کمال
  است. 2054کد  با ارشد کارشناسی دوره نامه
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