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 چکیده فارسی

واژینیسموس شکلی از اختالل عملکرد جنسی در زنان است که به صوور  شکوکد در وارد اختالل 

رغو  گر، اسپکولوم، آلت تناسلی یا هور ییود دیگورر درون واژن رواهر شوعل و علویکردن انگکت شعاینه

خارجی واژن نمود  مسو یک خواست و تماید زن با انقباضا  شعیع و غیرارادر عضال  کف لگن و عضال 

هوع  ایون شطالعوه . گوااردشویتاثیر  ینو عملکرد جنسی زوج بر رابطه جنسی کنع. این اختالل،پیعا شی

جستجو، توصیف و تفسیر تجربۀ شردان از زنعگی با همسر شبتال به واژینیسموس جهت رسیعن به بینکوی 

   انجام شع. Van Manenویکرد باشع که با روش فنوشنولوژر و رعمیق در رابطه با این پعیعل شی

 رخوانوادلکلینیک سالشت  به کننعل شراجعه هارهمسران خان در این پژوهش، تععاد هفت تن از  

 ازطریوق هوابه صور  هعفمنع انتخوا  شوعنع. دادل که واجع شرایط ورود به شطالعه بودنع، دانکگال شاهع

 روش از اسوتفادل به دست آشعل بوا هاىشع. دادل ساختار یافته گردآورر نیمه روش به فردر هارشصاحبه

هوا شنجور بوه تجدیوه و تحلیود دادل .قورار گرفوت تحلیود و تجدیه شورد  Van Manen ارشش شرحله

 .شوع "با اختالل برانگیدر یالششواجهه"و  "ینسایۀ اختالل در زنعگی زوج"استخراج  دو شضمون اصلی 

سرگکوتگی، تکوویش خواطر و رنجوش و ناشیگرر،  :شضمون فرعییهار دارار  "ر اختاللسایه"شضمون 

از  :دو شضومون فرعویدارار ، " برانگیودر یالششواجهه "شضمون  یهاردل زیرشضمون فرعی و و نوشیعر،

  باشع.شی اشیع تا استیصال و یارل جویی و شش زیرشضمون فرعی

شوونع و ، از این اختالل، شتأثر شیهار این شطالعه نکان داد که شردان در ابعاد شختلف زنعگییافته

هوار فرآینع پیگیورر و درشوان، بوا تکوخی هار جعر، شواجه هستنع. ، با یالشهمسر در فرآینع درشان

 رشود که شواجهههمین اشر سبب شیشود. اشتبال و کمبود درشانگرهار شتخص ، بارها و بارها شختد شی

 اغلوبتر گوردد. علوت ن درگیرر با این اختالل طوالنیهار اساسی شعل و شع  زشابا اختالل دیار یالش

  باشع.ها نید ناآگاهی و کمبود اطالعا  راجع به این اختالل شیاین یالش

 ر شردان ر زیستهها: واژینیسموس، پژوهش کیفی، تجربهکلیع واژل
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Abstract: 

Vaginismus is one of the sexual dysfunctions in women which is associated with pain 

during sexual intercourse and affects the sexual relation of couples. The purpose of this 

study was to explain the experience of men whose wives are suffering from vaginismus. 

This study is a phenomenological research, with the Van Manen’s approach. 

 The participants consisted of seven men, whose wives was suffering from 

vaginismus, selected through the purposive sampling method and questioned in semi-

structured interviews. The acquired data awas analyzed by Van Manen’s approach. 

Results: Two main themes extracted from data analysis: "the shadow of the disorder in 

couple's life." and "the encountering approach with the disorder". Each theme is included 

in several subthemes. Conclusion: The findings indicated that men who living with wives 

with vaginismus are faced with serious challenges in various dimensions of life.  

The process of following-up and treatment are repeatedly disrupted by faulty 

diagnosis and lack of specialized therapists. This makes to be challenged encounterance 

approach, with this disorder, and the duration of the conflict with vaginismus takes a 

long time. The main reason for these challenges is the lack of information and 

knowledge about the vaginismus. This can be due to the taboo of sexual education to the 

children, especially for girls in Iran. 
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