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Keyfindings
• Marital adjustment has a positive relationship with vaginismus disorder.
• Sexual anxiety can predict vaginismus disorder directly.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the structural model of the relationship
between marital adjustment, sexual self-disclosure and sexual anxiety in vaginismus
disorder by mediating social exchange styles. Population was composed of all women
who referred to sexual disorder treatmernt centers in Tehran. Sample consisted of 220
women with vaginismus disorder. The research tool included marital adjustment scale,
sexual anxiety questionnaires, sexual self-disclosure scale, multidimensional vaginal
penetration disorder questionnaire and social exchange questionnaire.The results of
structural equation modeling showed a rather good fit for the model. In addition, the results showed that all paths between the variables were statistically significant. According to the results, the indirect relationship of sexual self- disclosure, marital adjustment
and sexual anxiety through mediation of social exchange styles was not statistically
significant. However, marital adjustment and sexual anxiety directly predict the severity of vaginismus disorder, but thire indirect effects through social exchange styles on
vaginismus was not significiant. Therefore, sexual anxiety and marital adjustment are
important components in predicting vaginismus disorder and should be considered as
one of the main goals of treatment in women with vaginismus disorder.
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چکیده
تاریخ دریافت
هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی مــدل ســاختاری رابطــه بیــن ســازگاری زناشــویی و
1397/۹/7
خودابرازگــری جنســی و اضطــراب رابطــۀ جنســی در اختــال واژینیســموس بــا میانجیگــری
ســبکهای تبــادل اجتماعــی بــود .جامعــه را کلیــۀ زنــان مراجعهکننــده بــه مراکــز درمانــی
تاریخ پذیرش
 1397/۱۲/27مرتبــط بــا درمــان اختــاالت جنســی در شــهر تهــران تشــکیل میدادنــد .اعضــای نمونــه
 220نفــر از زنــان بــا اختــال واژینیســموس بودنــد .در پژوهــش حاضــر ،از مقیاسهــای
ســازگاری زناشــویی ،پرسشــنامۀ اضطــراب ارتبــاط جنســی ،مقیــاس خودابرازگــری جنســی،
واژگان کلیدی ابــزار زنانــۀ چندوجهــی اختــال دخــول واژینــال و پرسشــنامۀ تبــادل اجتماعــی بــرای
سازگاری زناشویی ،جم ـعآوری دادههــا اســتفاده شــد .نتایــج مدلیابــی معــادالت ســاختاری حاکــی از بــرازش
ً
نســبتا خــوب مــدل بــود؛ همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه تمــام مســیرهای بیــن متغیرهــای
خودابرازگری
جنسی ،اضطراب پژوهــش ،از لحــاظ آمــاری معن ـیدار اســت .طبــق نتایــج ،رابطــۀ غیرمســتقیم خودابرازگــری
جنســی و ســازگاری زناشــویی و اضطــراب رابطــۀ جنســی بــا میانجیگــری ســبکهای
رابطۀ جنسی،
تبادل اجتماعی ،تبــادل اجتماعــی معنــیدار بــه دســت نیامــد .بــا اینکــه ســازگاری زناشــویی و اضطــراب
رابطــۀ جنســی بهصــورت مســتقیم ،شــدت نشــانههای اختــال واژینیســموس را پیشبینــی
واژینیسموس
میکــرد؛ امــا اثــر غیرمســتقیم ایــن مؤلفههــا بــر شــدت اختــال واژینیســموس از طریــق
مســیر ســبکهای تبــادل اجتماعــی معنـیدار نبــود؛ بنابرایــن اضطــراب جنســی و ســازگاری
زناشــویی مؤلفههــای مهمــی در پیشبینــی اختــال واژینیســموس هســتند و بایــد بهعنــوان
یکــی از اهــداف اصلــی درمــان در زنــان بــا اختــال واژینیمــوس مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.
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ی اصلی
یافتهها 
• سازگاری زناشویی با اختالل واژینیسموس رابطۀ مثبت دارد.
• اضطــراب رابطــۀ جنســی بهصــورت مســتقیم میتوانــد اختــال واژینیســموس را
پیشبینــی کنــد.
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ن خانــوادۀ ســالم ،رضایــت
مهمتریــن مــاک تعییــ 
زوجیــن از ازدواجشــان اســت کــه در ایــن میــان یکــی
از مهمتریــن معیارهــای رضایتمنــدی ،زندگــی جنســی
خــوب اســت ()1؛ بنابرایــن مســائل جنســی از نظــر
میــزان اهمیــت در ردیــف مســائل درجهیــک زندگــی
زناشــویی قــرار دارد ()2؛ پــس هرگونــه اختــال یــا
مشــکل در ایــن زمینــه میتوانــد ،ســامت جنســی
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ازجملــۀ ایــن اختــاالت در
زنــان ،واژینیســموس 1یــا انقبــاض دردنــاک عضــات واژن
هنــگام نزدیکــی اســت کــه احســاس درد یــا پیشبینــی
آن در اولیــن مقاربــت میتوانــد ،ســبب ایجــاد آن گــردد.
2
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری بیماریهــای روانــی
( ،)DSM-Vاختــال واژینیســموس را تحــت مقولــۀ
اختــاالت تناســلی /لگنــی وابســته بــه دخــول /درد
آورده اســت .ویژگــی اصلــی واژینیســموس ،انقبــاض
غیــرارادی برگشــتکننده یــا مســتمر عضــات میــان
دوراهــی دربرگیرنــدۀ ثلــث خارجــی مهبــل در زمــان
تــاش بــرای دخــول آلــت تناســلی اســت .ایــن واکنــش
ممکــن اســت در معاینــۀ زنانــه نیــز ظاهــر شــود و مانــع
ورود اســپکولوم بــه داخــل واژن گــردد .در جوامعــی کــه از
یکســو صحبــت دربــارۀ مســائل جنســی بــرای دختــران
مجــرد ،امــری شــرمآور و از ســویی ،پــردۀ بــکارت در شــب
عروســی دارای ارزش فرهنگــی قــوی اســت ،ایــن مشــکل
شــیوع باالیــی دارد .بــا وجــود اینکــه در مطالعــات دلیــل
روشــنی بــرای اختــال واژینیســموس ذکــر نشــده اســت،
امــا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بهطــور عمــده مشــکالت
روانشــناختی در بــروز ایــن اختــال نقــش دارنــد.
عواملــی ازجملــه ســوابق خانوادگــی ،اعتقــادات منفــی
نســبت بــه رابطــۀ جنســی ،عوامــل فرهنگــی ازجملــه
بــاارزش دانســتن پــردۀ بــکارت ( )3تــرس از درد ،آســیب،
خونریــزی ،تــرس از دســت دادن کنتــرل و داشــتن حملــۀ
وحشــت ( )4در پیشبینــی اختــال واژینیســموس نقــش
دارنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه بررســی پیشــینۀ مطالعاتــی،
اختــاالت اضطرابــی در افــراد مبتــا بــه کژکاریهــای
جنســی ازجملــه واژینیســموس شــیوع باالتــری دارد.
از طرفــی ابرازنکــردن امیــال جنســی باعــث میشــود
زوجیــن از ارتبــاط جنســی لــذت کمتــری ببرنــد و ایــن
امــر در ایجــاد اختــال در ارتبــاط جنســی نقــش مهمــی
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بــازی میکنــد .در بســیاری از مــوارد همیــن بیــان
نکردنهــا میتوانــد ســبب شــود ،یــک مشــکل جنســی
مــدت بســیار طوالنــی تــداوم بیابــد ()۵؛ بهعنوانمثــال
مطالعـهای یــک ازدواج بــدون رابطــۀ جنســی کامــل را کــه
 17ســال طــول کشــیده بــود ،گــزارش کــرد ( .)۶همیــن
تــداوم و طوالنــی شــدن مشــکل در زوجیــن مبتــا بــه
واژینیســموس متغیــر دیگــری را بــه بحــث میکشــاند کــه
ســازگاری زناشــویی ایــن زوجیــن چگونــه اســت کــه بــا
وجــود ایــن مشــکل مهــم ،ســالها زندگــی مشترکشــان
ادامــه مییابــد؟ لــذا بهخاطــر اهمیــت ســازگاری
زناشــویی در بهداشــت و ســامت اســت کــه بســیاری از
متخصصــان ایــن ســازه را همــواره مــورد ســنجش قــرار
میدهنــد .مطالعــۀ حاضــر ســعی دارد عواملــی کــه بــه
نظــر میرســد در اختــال واژینیســموس نقــش دارنــد ،از
منظــر روانشناســی اجتماعــی مــورد بررســی قــرار دهــد
کــه در ادامــه بهتفصیــل ،ایــن عوامــل مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد.
همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،ازجملــه عوامــل
روانشــناختی کــه بــه نظــر میرســد ،در برقــراری یــک
رابطــۀ جنســی مطلــوب مهــم باشــد ،خودابرازگــری
جنســی و گفتوگــوی زوجیــن پیرامــون مســائل
جنســی ،خواســتهها و ترجیحهــای جنســی اســت (.)7
خودابــرازی عبــارت اســت از توانایــی بیــان احســاسها،
باورهــا ،افــکار و حقــوق بــه شــیوهای منطقــی .پــس
خودابرازگــری جنســی ،شــامل درمیــان گذاشــتن
اطالعــات جنســی شــخصی خــود بــا فــرد دیگــری
اســت ()8؛ همچنیــن خودابرازگــری جنســی بــه ارتبــاط
بیــن همســران اشــاره میکنــد کــه میتوانــد ،دربــارۀ
عالئــق خوشــایند و ناخوشــایند خــود نســبت بــه بهبــود
شــیوههای ارتبــاط جنســی صــورت گیــرد .محققــان
دریافتهانــد کــه صحبــت دربــارۀ احســاسها و امیــال
جنســی ،بهتریــن راه شــناخت خواســتههای جنســی
همســر و تکمیــل اطالعــات جنســی زوج اســت و بــرای
برقــراری ارتبــاط جنســی لذتبخــش ،بهتریــن شــانس
را در اختیــار زوج قــرار میدهــد ()9؛ بنابرایــن عــدم
خودابرازگــری جنســی باعــث میشــود ،یــک مشــکل
جنســی ،مــدت طوالنــی تــداوم یابــد؛ زیــرا تــا در مــورد
مســئلهای صحبــت نشــود ،حــل نخواهــد شــد و ممکــن
اســت بــه نارضایتــی جنســی و اختــال واژینیســموس
منجــر شــود (.)10
بررســی پیشــینۀ مطالعاتــی نشــان داده اســت کــه
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با بررسی پیشینۀ مطالعاتی در خصوص نقش عوامل در
اختــال واژینیســموس ،نــگاه اجتماعــی بــه ایــن موضوع
اذهــان را بــه خــود جلــب میکنــد .مطالعــات ،اختــال
واژینیســموس را یــک پدیــدۀ اجتماعــی اطــاق کــرده
اســت ( .)26-24بــا ایــن تفاســیر یکــی از نظریههایــی
کــه میتوانــد در ایــن زمینــه مطــرح شــود ،نظریــۀ تبــادل
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عملکــرد جنســی مطلــوب بــا ســازگاری زناشــویی نیــز در
ارتبــاط اســت (۱۱ـ .)۱۳ســازگاری زناشــویی میتوانــد،
بهطــور کامــل بــر کیفیــت زندگــی تأثیــر بگــذارد و
تحقیقــات انجامشــده اهمیــت تأثیــر ایــن موضــوع را
بــر بهداشــت روانــی ،بهداشــت جســمانی و حتــی طــول
عمــر تأییــد نمودهانــد ( .)14ســازگاری را میتــوان منبــع
نظــام خانــواده یــا حتــی بخشــی از نیروهــای تأمیــن
حیــات و احیاکننــدۀ خانــواده دانســت .در همیــن راســتا
پیشــینۀ مطالعاتــی نیــز نشــان داده اســت کــه اســتحکام
روابــط زناشــویی بــدون رابطــۀ جنســی رضایتبخــش
امکانپذیــر نیســت؛ از طرفــی هرچــه ناســازگاری
زناشــویی بــاال باشــد ،بهدنبــال آن نارضایتــی از زندگــی
نیــز بیشــتر میشــود ( .)۱۶،۱۵البتــه در ایــن ســازه
نتایــج مطالعــات متناقــض هــم هســت؛ بهعنوانمثــال
مطالعــهای گــزارش داده اســت کــه زنــان بــا وجــود
عملکــرد جنســی پاییــن ،ســازگاری زناشــویی باالیــی را
نشــان میدهنــد.
از طرفــی ،فعالیــت جنســی و ســامت جنســی نیازمنــد
داشــتن یــک رویکــرد مثبــت و محترمانــه بــرای ارتبــاط
جنســی بــه دور از اضطــراب اســت ( .)17پیشــینۀ
ِ
پژوهشــی حاکــی از ارتبــاط اضطــراب بــا کژکاریهــای
جنســی اســت؛ بهطوریکــه تأثیــر عواملــی ازجملــه
اضطــراب بــر میــل جنســی بهخصــوص در زنــان تأییــد
ً
شــده اســت و تقریبــا در تمامــی اختــاالت جنســی زنــان،
اضطــراب نقــش دارد .محققــان معتقدنــد کــه بیشــترین
علــت واژینیســموس ،اضطــراب و تــرس از درد اســت
( .)21-18تــرس و داشــتن اضطــراب هنــگام دخــول در
رابطــۀ جنســی ،بهطــور غیــرارادی ماهیچههــای واژن را
ســفت میکنــد و آنهــا را بــه حالــت انقبــاض درم ـیآورد
کــه در بیشــتر مــوارد انجــام رابطــۀ جنســی امکانپذیــر
نیســت یــا اینکــه بــا درد شــدید همــراه اســت (.)22
تحقیقــات در ایــران نیــز نشــان داده اســت کــه 48درصــد
از زنــان مبتــا بــه واژینیســموس کــه بــه کلینیــک مراجعــه
میکننــد ،اضطــراب دارنــد (.)23
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اجتماعــی 1اســت .نظریــۀ تبــادل اجتماعــی یــک دیــدگاه
روانشناســیاجتماعی اســت کــه روابــط اجتماعــی را
بهعنــوان یــک فراینــد تبادلــی بیــن دو شــریک تشــریح
میکنــد کــه مبتنــی بــر مفاهیــم پاداشهــا و تنبیههــا
و منابــع اســت ()27؛ بهعنوانمثــال زمانــی کــه یــک
فــرد هزینههــای یــک رابطــه را بیشــتر از منافعــش درک
میکنــد ،نظریــۀ تبــادل اجتماعــی پیشبینــی میکنــد
ً
کــه ایــن شــخص احتمــاال تصمیــم بــه تــرک ایــن رابطــه
میگیــرد .طبــق ایــن دیــدگاه انــزال زودرس یــک مــرد
میتوانــد بــه دلیــل ایــن باشــد کــه در رفتــار همســرش
احســاس بیعدالتــی را تجربــه کــرده اســت؛ پــس بــرای
تنبیــه و مجــازات همســرش دچــار انــزال زودرس شــده
اســت ( .)28نتایــج مطالعــات در مــورد نقــش تبــادل
اجتماعــی در عملکــرد جنســی و نگرشهــای جنســیتی
زنــان و مــردان نشــان داده اســت کــه تبــادل اجتماعــی
بیــن زن و شــوهر در خصــوص مســائل زناشــویی و روابــط
جنســی ،نگرشهــا و دیدگاههایــی ماننــد «بــده و
بســتان» و « هزینــه و پــاداش» در آنــان شــکل میدهــد
کــه بهطــور اساســی عملکــرد جنســی آنــان را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .افــزون بــر ایــن ،ایــن دیدگاههــا
میتوانــد بــه شــکلی قویتــر از ســایر عوامــل تأثیرگــذار
در کارکــرد جنســی ظاهــر شــود ( .)29همچنیــن
مطالعــات نشــان داده اســت کــه نظریــۀ تبــادل اجتماعــی
در چارچــوب پــول و عشــق در بیــن زوجیــن حائــز اهمیــت
اســت کــه میتوانــد روابــط عاشــقانه و صمیمیــت و
انگیزههــا و تمایــات جنســی و ســطح رضایتمنــدی
زناشــویی و جنســی را در آنهــا تحــت تأثیــر قــرار دهــد
( .)30از دیــدگاه نظریــۀ تبــادل اجتماع ًــی ،جذابیــت هــر
همســر در رابطــۀ زناشــویی مســتقیما بــا پاداشهــای
دریافــت شــده از رابطــۀ زناشــویی و بهطــور معکــوس بــا
هزینههــای دریافتشــده دســتخوش تغییــر میشــود؛
پــس ایــن دیــدگاه بهطورکلــی در نحــوۀ نگرشهــای
جنســی زوجیــن تأثیــر میگــذارد ()27؛ بهطوریکــه در
روابــط زناشــویی ،زوجینــی کــه پیامدهــای هزینه/پــاداش
مطلوبــی از یکدیگــر دریافــت میکننــد ،بهاحتمالزیــاد
نســبت بــه ازدواجشــان رضایــت بیشــتری دارنــد و کمتــر
میخواهنــد ،مشــکالت ازدواجشــان را از طریــق طــاق
و جدایــی حــل کننــد .ایــن دســته از زوجیــن در مســائل
زناشــویی ماننــد رضایتمنــدی جنســی و انتظــار از
روابــط زناشــویی هــم ،رضایتمنــدی باالتــری دارنــد
( )31و بالعکــس زوجینــی کــه پیامدهــای هزینــه /پاداش
مطلوبــی دریافــت نمیکننــد در روابــط زناشوییشــان
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دچــار مشــکل میشــوند.
در گذشــته بهدلیــل تابــو بودن مســائل جنســی بســیاری
ـراد مبتــا ،بــرای حــل مشــکل مراجعــه نمیکردنــد؛
از افـ ِ
امــا در ســالهای اخیــر تغییــرات چشــمگیری در زمینــۀ
نگــرش اجتماعــی و فرهنگــی در بررســی و درمــان ایــن
مشــکالت پیــش آمــده اســت؛ امــروزه ســامت جنســی
جزئــی از ســامت عمومــی اســت .پــس بــا توجــه بــه
بررســی پژوهشهــای مرتبــط بــا اختــال واژینیســموس
و مطالعــۀ عوامــل تأثیرگــذار در بــروز ایــن اختــال ،بــه
نظــر میرســد کــه بــه لحــاظ سببشناســی ،بخــش
عمــدهای از علــل ایــن اختــال ناشــی از ناکارآمــدی و
بدکارکردیهــای اجتماعیفرهنگــی اســت؛ بنابرایــن
مشــکالت جنســی زنــان نهتنهــا بایــد در بافــت
زیستپزشــکی بررســی شــود ،بلکــه بایــد زمینههــای
اجتماعیارتباطیشــان هــم مــورد بررســی قــرار گیــرد
و ازآنجاییکــه مشــکالت جنســی چندعاملــی هســتند،
متخصصــان بایــد بــه همــۀ عوامــل توجــه کننــد .در همین
راســتا مطالعــهای نشــان داده اســت کــه طر حوارههــای
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روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان
طــرح پژوهــش حاضــر ،توصیفــی از نــوع همبســتگی
و الگویابــی معــادالت ســاختاری بــود .جامعــۀ آمــاری
تمامــی زنانــی را کــه اختــال درد جنســی داشــته و بــه
همیــن دلیــل بــه مراکــز درمانی ســامت جنســی در شــهر
تهــران مراجعــه کردنــد ،شــامل میشــود .بــا اســتفاده از
روش نمونهگیــری تصادفــی خوشــهای ،از بیــن مراکــز
درمانــی شــهر تهــران ،ســه کلینیــک (نیکاندیشــه
پیشــرو و درخشــش تــازه و کلینیــک تخصصــی اورولــوژی

زنــان و ســامت جنســی) انتخــاب شــدند 250 .نفــر از
زنــان مراجعهکننــد ه بــه ایــن مراکــز کــه اختــال درد
جنســی داشــتند ،براســاس مال کهــای تشــخیصی
 ،DSM-5تشــخیص روانپزشــک و روانشــناس بالینــی
بهعنــوان نمونــۀ پژوهــش برگزیــده شــدند .الزم بــه
ذکــر اســت کــه ســی نفــر از افــراد گــروه نمونــه ،بــه
دالیــل مختلــف ازجملــه مخــدوش بــودن پرسشــنامه
و دادههــای پــرت و ...حــذف شــدند و حجــم نمونــه
بــه  220نفــر کاهــش یافــت .از شــرایط ورود بــه نمونــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :داشــتن ســن بیــن
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جنســی پرشــور/رمانتیک و خجالتی/محتــاط ،بــا
میانجیگــری ســبکهای تبــادل اجتماعــی میتواننــد
در اختــال واژینیســموس نقــش داشــته باشــند (.)۳۲
بنابرایــن پیشــینۀ مطالعاتــی نقــش عوامــل اجتماعــی
را مــورد بررســی قــرار داده اســت .البتــه ایــن مطالعــات
انــدک هســتند و در برخــی مــوارد هــم تناقضاتــی دیــده
میشــود؛ بــه همیــن دلیــل ،پژوهــش حاضــر ســعی
دارد بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری ،مدلــی
تدویــن کنــد تــا ارتبــاط بیــن اضطــراب از رابطــۀ جنســی،
ســازگاری زناشــویی و خودابرازگــری جنســی را بــا اختالل
واژینیســموس بــا میانجیگــری ســبکهای تبــادل
اجتماعــی مــورد بررســی قــرار دهــد و ســاختار مــدل را
آزمــون کنــد و بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ دهــد کــه
آیــا ســبکهای تبــادل اجتماعــی میتواننــد ارتبــاط
بیــن اضطــراب رابطــۀ جنســی ،ســازگاری زناشــویی
و خودابرازگــری جنســی را بــا اختــال واژینیســموس
میانجیگــری کننــد؟ ســاختار مــدل در شــکل شــمارۀ 1
ارائــه شــده اســت.
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 .2مقیاس اضطراب ارتباط جنسی

بــرای اندازهگیــری اضطــراب ارتبــاط جنســی از
مقیــاس 18آیتمــی ارتبــاط جنســی اســتفاده گردیـ�د
( .)35پاســخگویی بــه عبــارات براســاس مقیــاس لیکـ�رت
ً
ً
پنجدرجــهای )اصــا دوســت نــدارم تــا کامــا دوسـ�ت
دارم( اســت کــه از  1تــا  5نمرهگــذاری میشــود .پایایـ�ی
درونــی از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای این مقیــاس 0/93
گــزارش شــده اســت و مطالعـهای دیگــر پایایــی بازآزمایـ�ی
آن را  0/83و روایــی آن را قابلقبــول گــزارش کــرد (.)10
ایــن مقیــاس در ایــران در مطالعـهای مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت و پایایــی آن بــه روش آلفــای کرونبــاخ ،0/75
جهــت بررســی روایــی ســازه نیــز همبســتگی آن بـ�ا
آزمــون احقــاق جنســی  0/60محاســبه گردیــد و روایــی
محتوایــش نیــز مــورد تأییــد اســتادان روانشناســی و
مشــاوره قــرار گرفــت ( .)36پایایــی ایــن مقیــاس در
پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ
 0/706بــه دســت آمــد.

ب) ابزار و مواد
 .1پرسشنامۀ سازگاری زناشویی

1

 .3مقیاس خودابرازگری جنسی همسران

3

ایــن مقیــاس کــه بهمنظور بررســی خودابرازگــری در یک
رابطــۀ جنســی بــا شــریک جنســی طراحــی شــده اســت،
 72ســؤال و  24خردهمقیــاس دارد کــه هــر یــک ســه ُبعــد
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2. Sexual Anxiety Scale
3. Spouses Sexual Disclosure Scale
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ایــن مقیــاس دارای  32ســؤال اســت که در ســال 1976
بــرای ســنجش میــزان ســازگاری دونفــره (زن و شــوهر)
تهیــه شــد ( )33و تــا ســال  1984در حدود هــزار مطالعه،
بهعنــوان ابــزار اصلــی پژوهــش وجــود داشــت .محققــان،
ایــن مقیــاس را بهعنــوان ابــزاری برای ســنجش ســازگاری
ً
زوجیــن مــورد تحلیــل ،نقــد ،اعتباریابــی و نهایتــا بازبینی
قــرار دادنــد .نمــرۀ کلــی ایــن مقیــاس از صفــر تــا  150بــا
جمــع نمــرات ســؤالها بــه دســت میآیــد .پاســخدهی
بــه  32ســؤال ایــن مقیــاس بــه ســبک لیکــرت اســت
کــه بــرای افزایــش قابلیــت اعتمــاد مقیــاس ،تعــدادی از
ســؤاالت بهصــورت مثبــت و تعــدادی بهصــورت منفــی
طراحــی شــد؛ بنابرایــن برخــی از ســؤاالت مســتلزم
معکــوس نمــودن بــرای نمرهگــذاری هســتند .افــرادی
1. Marital adjustment questionnaire

2
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 28تــا  38ســال ،نداشــتن هیچگونــه مشــکل جنســی
شــامل عدمبرانگیختگــی و تحریــک ،نداشــتن مشــکالت
جســمانی و پزشــکی ،عدممصــرف دارو ،نداشــتن هرگونه
عفونــت لگنــی ،عدمســابقۀ ازدواج مجــدد و نبــود مشــکل
جنســی در همســر .الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا توجــه
بــه اینکــه نمونــۀ مــورد پژوهــش فقــط زنــان دارای اختــال
واژینیســموس را شــامل میشــد و نیــز بهدلیــل مشــکالت
فراوانــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد ،همســران ایــن
زنــان وارد نمونــۀ پژوهــش نشــدند .البتــه مــوارد مهــم
ازجملــه نداشــتن مشــکالت جنســیای ماننــد نعــوظ و
دیگــر مــوارد ،توســط روانشــناس بالینــی و روانپزشــک
بررســی شــد؛ همــان روانشــناس و روانپزشــکی کــه
اختــال واژینیســموس را در زنــان مــورد پژوهــش بررســی
کردنــد ،همسرانشــان را نیــز از طریــق مصاحبــۀ بالینــی و
پرسشــنامههای اســتاندارد مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه
مســئله و مشــکل جنســی نداشــته باشــند؛ چراکــه ایــن
عامــل میتوانســت در نتایــج بســیار تأثیرگــذار باشــد.
میانگیــن ســنی گــروه نمونــه  28ســال ،بیشــترین میــزان
تحصیــات لیســانس بــا فراوانــی درصــدی  ،0/53شــغل
کارمنــدی بــا فراوانــی درصــدی  0/65و میانگیــن مــدت
ازدواج  2ســال و  6مــاه بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه ابتــدا
فــرم رضایــت آگاهانــه در اختیــار افــراد شــرکتکننده
قــرار گرفــت و تمــام مــوارد الزم اعــم از اهــداف پژوهــش،
رازداری ،افشــاء نکــردن اطالعــات افــراد شــرکتکننده
و ...بــه افــراد شــرکتکننده داده شــد.
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کــه نمــرۀ آنهــا  101یــا کمتــر از آن باشــد ،مشــکلدار
و ناســازگار تلقــی شــده و از ایــن نمــره بــه بــاال ،ســازگار
محســوب گردیدهانــد .میانگیــن نمــرات زو جهــای
ســازگار طــی مطالعــهای  114/7و زو جهــای ناســازگار
 70/7گــزارش شــد ( .)33ایــن مقیــاس دارای چهــار
عامــل اســت کــه عبارتانــد از :رضایتمنــدی دونفــری،
توافــق دونفــری ،همبســتگی دونفــری و ابــراز عواطــف
دونفــری .قابلیــت اعتمــاد مقیــاس ،طــی مطالع ـهای در
ســطح نمــرات کلــی  0/96و بــرای مقیاسهــای فرعــی،
بهترتیــب بــرای رضایــت دونفــری  0/94و بــرای توافــق
دونفــری  0/90و بــرای همبســتگی دونفــری  0/86و
بــرای ابــراز عاطفــی در روابــط دونفــری  0/73گــزارش
شــد ( .)33ایــن مقیــاس در ایــران ترجمــه شــده و در
بســیاری از پژوهشهــای داخلــی از آن اســتفاده شــده
اســت کــه از اعتبــار ایــن پرسشــنامه حکایــت دارد (.)34
پایایــی ایــن مقیــاس در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از
ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/759بــه دســت آمــد.
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 .1پرسشنامۀ تبادل اجتماعی

 .1اختالل درد جنسی

1

بــرای اندازهگیــری اختــال درد جنســی ،از
پرسشــنامۀ ابزار زنانــۀ چندوجهــی اختــال دخــول
واژینــال )MVPDQ( 7اســتفاده شــد ( .)42ایــن
پرسشــنامه دارای 72مؤلفــه و  9بعــد افــکار دهشــتناک
و انقبــاض ،درماندگــی ،ســازگاری زناشــویی ،اجتنــاب،
انگیــزۀ دخــول ،اطالعــات جنســی ،گوشبهزنگــی،
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Root Mean Square Error of Approximation
6. Sexual Pain disorder
7. multidimensional vaginal penetration disorder questionnaire

1. Social Exchange Questionnaire

54
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پرسشــنامۀ تبــادل اجتماعــی مشــتمل بــر  54گویــه
و پنــج خردهمقیــاس پیگیــری ،انصــاف ،فردگرایــی،
منفعتطلبــی و ســرمایهگذاری افراطــی اســت
( .)40ایــن پرسشــنامه در ایــران طــی مطالعــهای
ابتــدا بــه زبــان فارســی ترجمــه شــد و ســپس نســخۀ
ترجمهشــدۀ فارســی بــه انگلیســی برگردانــده شــد.
پ ـسازآن ،قابلفهــم و رســا بــودن متــن توســط اســتادان
روانشناســی مــورد بررســی قــرار گرفــت و روی  470زن
و مــرد شــهر تهــران اجــرا شــد .در ایــن پرسشــنامه کــه از
نــوع مدادکاغــذی و خودگزارشدهــی اســت ،گویههــا

6
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دارد .خردهمقیاسهــا عبارتانــد از :رفتــار جنســی،
احســاس جنســی ،خیالپردازیهــای جنســی،
ترجیحهــای جنســی ،معنــی رابطۀ جنســی ،پاســخگویی
در رابطــۀ جنســی ،رابطــۀ جنســی پریشــانیآور ،صداقــت
نداشــتن جنســی ،ترجیحهــای تأخیــری جنســی،
ســقطجنین و بــارداری ،همجنسگرایــی ،تجــاوز
جنســی ،ایــدز ،اخــاق جنســی ،رضایــت جنســی،
گنــاه جنســی ،آرامــش جنســی ،افســردگی جنســی،
حســادت جنســی ،بیاحساســی جنســی ،اضطــراب
جنســی ،خوشــحالی جنســی ،خشــم جنســی و تــرس
جنســی .آلفــای کرونبــاخ خردهمقیاسهــا در نســخۀ
اصلــی بــرای زنــان از  0/83تــا  0/93بــا میانگیــن 0/90
و مــردان از  0/84تــا  0/94بــا میانگیــن  0/92گــزارش
شــد .ســازندگان ایــن مقیــاس طــی مطالع ـهای گــزارش
کردنــد کــه پاســخ زنــان و مــردان بــه مقیــاس افشــای
جنســی ( )SSDSبهعنــوان عملکــرد دریافتکننــدۀ
افشــا و محتــوای افشــای جنســی تغییــر میکنــد .زنــان
اظهــار داشــتند کــه بیشــتر مایــل هســتند کــه دربــارۀ
ایــن مقیــاس بــا یــک درمانگــر زن بحــث کننــد تــا یــک
درمانگــر مــرد ( .)37در ایــران نیــز ایــن پرسشــنامه طــی
مطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و محققــان گزارش
کردنــد کــه بــرای روایــی محتوایــی نســخۀ فارســی ایــن
مقیــاس بهوســیلۀ پنــج متخصــص مشــاوره و روانشــناس
تأییــد شــده و ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/77بــرای ایــن
مقیــاس بــه دســت آمــده اســت ( 38و  .)39پایایــی ایــن
مقیــاس در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای
کرونبــاخ  0/952بــه دســت آمــد .ســؤاالت  1و 2بــه دلیــل
پایایــی پاییــن ،از کل مقیــاس حــذف شــد.
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ً
در طیــف لیكــرت پنجدرجــهای (كامــا مخالفــم=  1تــا
ً
كامــا موافقــم=  )5نمرهگــذاری میشــوند .بنابرایــن،
حداقــل و حداکثــر نمــره برابــر بــا  54و  270خواهــد
بــود .پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش آلفــای
کرونب�اـخ برــای کل پرسشــنامه برابــر بــا  0/83بــه دســت
آمــد کــه میــزان ،رضایتبخشــی اســت؛ همچنیــن،
نتایــج پژوهــش جهــت تعییــن روایــی محتوایــی بــا
اســتفاده از نظــر متخصصــان حاکــی از روایــی محتوایــی
پرسشــنامه و نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تحلیــل
مؤلفههــای اصلــی از طریــق چرخــش واریماکــس ّ
مؤیــد
وجــود پنــج عامــل دارای ارزش ویــژۀ بزرگتــر از یــک و
نیــم تحــت عنــوان «پیگیــری»« ،انصــاف»« ،فردگرایــی»،
«منفعتطلبــی» و «ســرمایهگذاری افراطــی» بــا تغییــر
در برخــی گویههــای اصلــی و حــذف گویههــای ،6 ،5
 51 ،44 ،40 ،36 ،32 ،30 ،27 ،26 ،12 ،11و  53بوده
اســت .بنابرایــن نســخۀ اصلــی بــه نســخۀ 41گویــهای
کاهــش پیــدا کــرد .همچنیــن ،نتایــج تحلیــل عاملــی
تأییــدی (شــاخصهای مجــذور خــی /درجــۀ آزادی c2/
 ،3/46 =dfشــاخص نیکویــی بــرازش،0/89 = 2GFI
شــاخص نیکویــی بــرازش اصالحشــده ،0/86 =3AGFI
شــاخص بــرازش تطبیقــی  0/86 = 4CFIو ریشــۀ دوم
میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد )0/07 =5RMSEA
ً
نشــاندهندۀ بــرازش نســبتا خــوب مــدل 41گویــهای
بــود .بهعــاوه ،یافتههــای مربــوط بــه هنجارســازی
نشــان داد کــه میانــۀ نمــرات انصــاف ،منفعتطلبــی،
فردگرایــی ،پیگیــری و ســرمایهگذاری افراطــی در كل
نمونــۀ ایرانــی بهترتیــب برابــر بــا  27 ،21 ،32 ،14و 13
اســت (.)41
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یافتهها
دادههــای توصیفــی (میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد و
کمینــه و بیشــینۀ نمــره) متغیرهــای پژوهــش در جــدول
 1ارائــه شــده اســت.

جدول  -1ویژگیهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش

نمرۀ کل خودابرازگری جنسی همسران

4/28

18/72

10/74

2/20

خردهمقیاس رفتار جنسی

1

5

2/66

0/90

خردهمقیاس ارزشها و ترجیحات جنسی

1

5

2/67

0/636

خردهمقیاس نگرشهای جنسی

1

5

2/44

0/60

خردهمقیاس عاطفۀ جنسی

1

5

2/96

0/576

نمرهکل سازگاری زناشویی

46

101

76/66

12/19

خردهمقیاس رضایتمندی زناشویی

16

41

30/77

5/21

خردهمقیاس همبستگی زن و شوهر

3

14

9/06

2/38

خردهمقیاس توافق زن و شوهر

14

47

28/17

7/52

خردهمقیاس ابراز محبت

4

13

8/65

2/46
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کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.4.9

خوشبینــی و ناســازگاری جنســی اســت .اعتبــار
خردهمقیاسهــا بــه روش بازآزمایــی بیــن  0/70تــا
 0/87بــه دســت آمــد .نمرهگــذاری ســؤاالت از  1تــا 5
اســت و در مــورد جنبههــای مثبــت ،نمرهگــذاری برعکس
اســت .ایــن مقیــاس بــا هــدف طراحــی و روانســنجی
ابــزاری بــرای ارزیابــی اختــال دخــول واژینــال بــا رویکــرد
کیفــی و کمــی انجــام شــد .در بخــش نخســت مطالعــۀ
مذکــور ،دادههــا از طریــق مصاحبــۀ فــردی و زوجــی ،بــا
بیســت زوج مبتــا بــه اختــال ازدواج بهوصالنرســیده
ِ
ِ
بــه روش تاریخچــۀ زندگــی و داســتان جنســی جمـعآوری
شــده و نیــز بــا روش تحلیــل موضوعــی واکاوی شــد .ایــن
همســران بهصــورت هدفمنــد از کلینیــک روانــی جنســی
نابــاروری اصفهــان انتخــاب شــدند .در بخــش دوم
مطالعــه ،بــا اســتفاده از کدهــا ،مفاهیــم و تمهــای بــه
دســت آمــده در مرحلــۀ کیفــی ،گویههــای دو پرسشــنامۀ
زنانــه و مردانــه طراحــی شــد و پــس از تعییــن روایــی
صــوری و محتوایــی بهترتیــب بــا  76و  45گویــه توســط
 214زوج تکمیــل شــد .ایــن زو جهــا از طریــق فراخــوان،
بــه ســه کلینیــک جنســی مراجعــه کــرده بودند و براســاس
معیارهــای  DSM-IVعلــت اختــال ازدواج بــه وصــال
نرســیده ،در آنهــا وجــود واژینیســموس تعییــن شــده
بــود؛ ســپس بــا تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی،
اعتبــار ســازههای هــر دو پرسشــنامه بررســی شــد.
پایایــی پرسشــنامه نیــز از طریــق همســانی درونــی 0/79
گــزارش شــد ( .)42ایــن مقیــاس در مطالعــۀ دیگــری نیــز
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه نتایــج مطالعــۀ مذکــور
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نشــان داده اســت کــه درمــان شــناختیرفتاری در تغییــر
افــکار دهشــتناک و درماندگــی ،ســازگاری زناشــویی،
رفتارهــای اجتنابــی ،افزایــش اطالعــات جنســی،
گوشبهزنگــی ،خوشبینــی و ناســازگاری ژنیتــال
جنســی افــراد واژینیســموس مؤثــر اســت ( .)43پایایــی
ایــن مقیــاس در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ 0/77 ،بــه دســت آمــد .ســؤال  2 ،1و 4
بهدلیــل پایایــی پاییــن ،حــذف شــدند.
دادههــای جمعآوریشــده در دو بخــش آمــار توصیفــی
و اســتنباطی تحلیــل شــد .در ایــن پژوهــش در بخــش
آمــار توصیفــی از شــاخصهای آمــاری میانگیــن و
انحــراف معیــار اســتفاده شــد .در بخــش اســتنباطی بــا
توجــه بــه ماهیــت فرضیههــا و اهــداف پژوهــش ،دادههــا
بــا اســتفاده از آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون
و مــدل معــادالت ســاختاری مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار
خواهنــد گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت بــرای واکاوی
دادههــا از نرمافــزار آمــاری  SPSS-19و لیــزرل نســخه
 8/5اســتفاده شــد.
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اضطراب ارتباط جنسی

45

89

63/07

8/06

سبک تبادل پیگیری

10

37

21/38

4/40

سبک تبادل انصاف

15

39

25/07

5/45

سبک تبادل فردگرایی

12

32

22/58

4/57

سبک تبادل منفعتطلبی

17

43

30/00

5/51

سبک تبادل سرمایهگذاری افراطی

6

23

14/09

3/10

نمره کل اختالل درد جنسی

272

415

349/12

24/47

جدول  -2ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش
متغیرها

1

1

سبک تبادل
پیگیری

1

2

سبک تبادل
انصاف

**0/705

3

سبک تبادل
فردگرایی

**-0/617 **-0/39

1
1

**-0/758 **-0/418

1

سبک تبادل
 5سرمایهگذاری **0/641
افراطی

**0/748

**0/323

**0/188

**0/136

**0/351

**0/565

-0/073 **-0/576 **-0/527 **0/566

خودابرازگری
8
جنسی

*-0/321

*-0/22

*-0/309

اختالل درد
جنسی

**0/244

**0/289

**-0/283 **-0/379

اضطراب
6
رابطۀ جنسی
7

9

سازگاری
زناشویی

7

**-0/522 **-0/691
**0/21

-0/056
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سبک تبادل
4
منفعتطلبی

0/126

2

3

4

5

6

8

9
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بــرای بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای مــورد پژوهــش از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد کــه خالصــۀ نتایــج
آن در جــدول شــمارۀ  2ارائــه شــده اســت.

1
0/081

0/108

1
1

**-0/324 -0/113

1

**-0/219 **0/394 **0/265 **0/277

1

56
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**p>0/01     *p>0/05

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

زمستان  ،1397دوره  ،12شماره 4

بــرای متغیــر اختــال درد جنســی نیــز مؤلفههــای
پرسشــنامۀ ابــزار زنانــۀ چندوجهــی اختــال دخــول
واژینــال بهعنــوان نشــانگر انتخــاب شــد .ایــن مؤلفههــا
شــامل درماندگــی ،اجتنــاب ،انگیــزۀ دخــول ،ناســازگاری
زناشــویی ،فقــدان اطالعــات جنســی و خوشبینــی
بودنــد؛ همچنیــن مؤلفههــای گوشبهزنگــی،
ناســازگاری ژنیتــال و افــکار دهشــتناک و انقبــاض
بهعلــت داشــتن بــار عاملــی پاییــن حــذف شــدند .الزم
بــه ذکــر اســت کــه پیشفرضهــای مدلیابــی معــادالت
ســاختاری ازجملــه نرمــال بــودن تکمتغیــری ،نرمــال
بــودن چندمتغیــری ،همخطــی چندگانــه و دادههــای
پــرت مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتنــد.
در مــدل فرضــی اثــر خودابرازگــری جنســی ،ســازگاری
زناشــویی و اضطــراب رابطــۀ جنســی بــر اختــال درد
جنســی باواســطهگری ســبکهای تبــادل اجتماعــی
در قالــب یــک مــدل ســاختاری بررســی شــد .شــکل
مفهومــی  ۲مربــوط بــه ایــن مــدل اســت.
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1. Amos
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همانطــور کــه جــدول شــمارۀ  2نشــان میدهــد،
همــۀ ســبکهای تبــادل اجتماعــی شــامل مؤلفههــای
پیگیــری ( p=0/001و  ،)r= 0/244ســرمایهگذاری
افراطــی ( p=0/0001و  ،)r= 0/277انصــاف (/0001
 p=0و  ،)r= 0/379منفعتطلبــی (p=0/0001
و  )r= -0/283و فردگرایــی ( p=0/7و -0/289
= )rرابطــۀ معنــیداری بــا اختــال درد جنســی دارنــد
(.)p>0/05
همچنیــن جــدول  2نشــان میدهــد کــه اضطــراب
رابطــۀ جنســی ( p=0/0001و  )r= -0/265و
ســازگاری زناشــویی ( p=0/0001و  )r= 0/394رابطــۀ
مثبــت معن ـیدار و خودابرازگــری جنســی ( p=0/001و
 )r= -0/219رابطــۀ منفــی معن ـیداری بــا اختــال درد
جنســی دارنــد (.)p>0/05
انتخــاب نشــانگرهای مناســب در مدلیابــی معــادالت
ســاختاری از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار اســت .پیــش
از انتخــاب نشــانگرها ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملی
تأییــدی ،تــوان آنهــا بــرای اندازهگیــری متغیرهــای
مکنــون زیربنایــی ارزیابــی شــد .بــرای اندازهگیــری
متغیــر ســازگاری زناشــویی از مؤلفههــای پرسشــنامۀ
ســازگاری زناشــویی اســتفاده شــد؛ بنابرایــن نشــانگرهای
ایــن متغیــر شــامل  -1همبســتگی زن و شــوهر-2 ،
توافــق زن و شــوهر و  -3ابــراز محبــت اســت .درضمــن
مؤلفــۀ رضایتمنــدی زناشــویی پرسشــنامۀ ســازگاری
بهعلــت داشــتن پایایــی درونــی پاییــن (کمتــر از ،)0/3
حــذف شــد .بــا توجــه بــه اینکــه پرسشــنامۀ اضطــراب
جنســی دارای هیجــده ســؤال و فاقــد خردهمقیــاس بــود،
بــرای خوشــهبندی ســؤاالت از تحلیــل عاملیاکتشــافی
اســتفاده شــد .نتیجــۀ تحلیــل ،اســتخراج ســه عامــل
بــود کــه بهعنــوان نشــانگرهای اضطــراب رابطــۀ جنســی
اســتفاده شــدند .مقیــاس خودابرازگــری جنســی
همســران کــه در پژوهــش حاضــر اســتفاده شــده اســت،
 24خردهمقیــاس دارد .ایــن  24خردهمقیــاس در چهــار
مقولــۀ اصلــی رفتــار جنســی ،ارزشهــا و ترجیحــات
جنســی ،نگرشهــای جنســی و عاطفــۀ جنســی
قــرار میگیرنــد .بــرای اندازهگیــری متغیــر نهفتــۀ
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خودابرازگــری جنســی ،از ایــن چهــار مقولــۀ اصلــی
بهعنــوان نشــانگر اســتفاده شــد .تبــادل اجتماعــی هــم
دارای پنــج زیرمقیــاس شــامل پیگیــری ،ســرمایهگذاری
افراطــی ،انصــاف ،منفعتطلبــی و فردگرایــی اســت.
بــرای هرکــدام از انــواع تبــادل اجتماعــی ،یــک تحلیــل
عاملــی تأییــدی جداگانــه صــورت پذیرفــت و  3گوی ـهای
کــه دارای بیشــترین بــار عاملــی بودنــد ،بهعنــوان
نشــانگر انتخــاب شــدند .در هــر مــدل معادلــۀ ســاختاری،
یکــی از متغیرهــای مشــاهدهای وابســته بــه هــر ســازۀ
پنهــان بایســتی مبنــای محاســبات ارائــه گیــرد تــا بقیــۀ
گویههــا براســاس آن گویــۀ مبنــا ســنجیده شــوند.
ایــن کار در محیــط آمــوس 1بهصــورت خــودکار توســط
نرمافــزار انجــام میشــود .حالآنکــه در نرمافــزار
لیــزرل ،ایــن مســئولیت برعهــدۀ کاربــر گــذارده میشــود
()44؛ بنابرایــن متغیرهــای اصلــی پژوهــش کــه دارای
خردهمقیــاس نیســتند ،از طریــق تحلیــل عاملــی بــا
توجــه بــه باالتریــن بــار عاملــی هــر گویــۀ نشــانگر انتخــاب
میشــوند.
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در تحلیــل اولیــۀ ایــن مــدل مشــخص شــد کــه تمــام
مســیرهای ســاختاری خودابرازگــری جنســی ،بــه
ســبکهای تبادلــی غیرمعنـیدار اســت؛ پــس ایــن متغیر
از مــدل اصالحشــده حــذف شــد؛ همچنیــن مســیرهای
ســاختاری تمامــی ســبکهای تبــادل اجتماعــی بــه
اختــال درد جنســی و کواریانــس بیــن متغیرهــای برونزا
غیرمعن ـیدار بــود کــه در مــدل اصالحــی نهایــی حــذف
شــدند؛ همچنیــن یکــی از نشــانگرهای متغیــر نهفتــۀ
اضطــراب جنســی بهعلــت غیرمعن ـیدار شــدن در قالــب
مــدل ســاختاری حــذف شــد .بعــد از حــذف مســیرهای

جدول  -3شاخصهای برازش مدل ساختاری
خیدو ()2

-

1743/33

نسبت خیدو به درجۀ آزادی

کمتر از 5

2/58

شاخص توکر -لوییس ()TLI

بزرگتر از 0/90

0/92

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بزرگتر از 0/90

0/93

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

بزرگتر از 0/90

0/93

شاخص برازندگی فزاینده ()NFI

بزرگتر از 0/90

0/90

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بزرگتر از 0/90

0/72

ریشۀ دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

کمتر از 0/08

0/085
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شاخص برازندگی

دامنۀ قابلپذیرش

مقدار

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.4.9

غیرمعنــیدار ،شــاخصهای اصــاح بــرای بررســی
لــزوم افــزودن متغیرهایــی بــه مــدل نهایــی بررســی
شــد .نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه مســیر مســتقیم
ســازگاری زناشــویی و اضطــراب جنســی بــه اختــال درد
جنســی ،دارای شــاخص اصــاح معنــیداری اســت؛
درنتیجــه ایــن مســیرها بــه مــدل نهایــی افــزوده شــد.
جــدول  3شــاخصهای بــرازش را بــرای مــدل ســاختاری
اصالحشــده نشــان میدهــد .درمجمــوع شــاخصهای
بــرازش ،نشــان از بــرازش مــدل فرضــی بــا دادههاســت.
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شکل -2مدل ساختاری روابط متغیرها برای پیشبینی اختالل واژینیسموس براساس سازگاری زناشویی ،اضطراب رابطۀ
جنسی و خودابرازگری جنسی با میانجیگری سبکهای تبادل اجتماعی
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اصالحشــده کــه فاقــد مســیرهای غیرمعن ـیدار اســت را
نشــان میدهــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای ارزیابــی روابــط واســطهای
ً
معمــوال از آزمــون بــوت اســترپ اســتفاده میشــود ،بــوت
اســترپ ،قدرتمندتریــن و منطقیتریــن روش را بــرای
ارزیابــی اثــرات غیرمســتقیم فراهــم مــیآورد .منتهــا
چــون در ایــن مــدل روابــط واســطهای حاصــل نشــد ،ایــن
آزمــون مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت.
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-27

شــاخصهای بــرازش الگــوی اندازهگیــری کــه
در جــدول  3ارائــه شــده اســت ،بــرازش ایــن الگــوی
ســاختاری را نشــان میدهــد .بهجــز شــاخص نیکویــی
بــرازش کــه مقــدارش در محــدودۀ پذیــرش قــرار نــدارد،
بقیــۀ شــاخصها در محــدودۀ پذیــرش قرارگرفتهانــد.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه شــاخص نیکویــی بــرازش
بهشــدت تحــت تأثیــر حجــم نمونــه اســت و بنابرایــن بــرای
بررســی بــرازش الگــوی ســاختاری از شــاخصهای دیگــر
هــم اســتفاده میشــود .شــکل  3الگــوی ســاختاری
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بحث و نتیجهگیری
همانطــور کــه بیــان شــد ،ایــن پژوهــش بهمنظــور
تدویــن مــدل ســاختاری رابطــه بیــن ســازگاری زناشــویی،
خودابرازگــری جنســی و اضطــراب رابطــۀ جنســی در
اختــال واژینیســموس بــا میانجیگــری ســبکهای
تبــادل اجتماعــی صــورت گرفــت .نتایــج حاصــل از
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اضطــراب رابطــۀ جنســی
و ســازگاری زناشــویی ،رابطــۀ مثبــت معنــیدار و
خودابرازگــری جنســی ،رابطــۀ منفــی معنــیدار بــا
اختــال واژینیســموس دارنــد؛ همچنیــن در پژوهــش
حاضــر مــدل معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه

اضطــراب رابطــۀ جنســی و ســازگاری زناشــویی ،اثــری
مســتقیم بــدون میانجیگــری ســبکهای تبــادل
اجتماعــی بــا اختــال واژینیســموس دارد .ایــن نتایــج بــا
نتایــج مطالعــات پیشــین همراســتا و در برخــی مطالعــات
نیــز ناهماهنــگ اســت کــه بــه همــراه تبییــن نتایــج بــه
آنهــا اشــاره میگــردد.
همانطــور کــه پیشتــر ذکــر شــد ،نتایــج پژوهــش
حاضــر نشــان داد کــه اضطــراب رابطــۀ جنســی ،بــا
اختــال واژینیســموس رابطــۀ مثبــت دارد .ایــن نتیجــه بــا
مطالعــات پیشــین ( )23-19همخــوان اســت .در تبییــن
ایــن نتیجــه میتــوان اشــاره کــرد ،اضطــراب ،تشویشــی
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شکل  -3مدل نهایی پیشبینی اختالل واژینیسموس براساس متغیرهای سازگاری زناشویی ،اضطراب رابطۀ جنسی و
خودابرازگری جنسی با میانجیگری سبکهای تبادل اجتماعی
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فراگیــر ،ناخوشــایند و مبهــم و تــوأم بــا دلواپســی اســت
کــه بــا یــک یــا چنــد عالمــت جســمانی همــراه اســت و
عوامــل محیطــی آســیبزا و پرتنــش میتواننــد در ایجــاد
آن نقــش داشــته باشــند .تأثیــر اضطــراب بــر میل جنســی
ً
بهویــژه در زنــان همــواره تأییــد شــده اســت و تقریبــا تمــام
اختــاالت جنســی در زنــان ،بــا اضطــراب در ارتباطانــد
و یــا اضطــراب یکــی از عوامــل ایجادکننــدۀ آن اســت
( .)45پــس پژوهشهــای زیــادی در ایــن زمینــه از ایــن
مطلــب حمایــت میکنــد؛ ازجملــه ،نتایــج پژوهشــی
حاکــی از آن بــود کــه زنــان مبتــا بــه واژینیســموس بــه
میــزان قابلتوجهــی اضطــراب حالــت و صفــت را از
خــود نشــان داده و عالئمــی ازجملــه گوشبهزنگــی
مفــرط تــوأم بــا تــرس نســبت بــه درد را گــزارش میکننــد
()20؛ همچنیــن مطالعــات ،تأثیــر اضطــراب و تــرس
جنســی را در ایجــاد کاهــش میــل جنســی ،اختــال
برانگیختگــی جنســی و ارگاســم ،مهــم قلمــداد کردنــد
( .)46در بســیاری از مــوارد واژینیســموس ،عــاوه بــر
پاســخ انقباضــی عضــات مهبــل و عضــات مربــوط
بــه آن ،پاســخهای مختلــف فیزیولوژیــک و شــناختی و
رفتــاری آشــکار هراسهــا را میتــوان شناســایی کــرد.
در برخــی مــوارد مشــکل بهحــدی اســت کــه حتــی
معاینــۀ پزشــکی غیرممکــن میگــردد و گاهــی اوقــات
تعمیــم بــه طیــف وســیعی از تعاملهــا یــا محرکهــای
جنســی گســترش مییابــد؛ تاحــدی کــه هراسهــای
جنســی شــدید بــه وجــود میآیــد .از طرفــی اضطــراب
و نگرانــی میتوانــد باعــث کاهــش میــل جنســی،
تــرس از مقاربــت و دیگــر اختــاالت جنســی گــردد و
ً
متعاقبــا مشــکالت جــدی در روابــط زوجیــن پدیــد آورد.
اضطــراب هــم از طریــق کاهــش توجــه بــه محرکهــای
مربــوط بــه تکلیــف و افزایــش تمرکــز بــه محرکهــای
وابســته بــه تهدیــد ،موجــب تخریــب عملکــرد میشــود.
در حقیقــت ،اضطــراب بــا ایجــاد شــناختهای منفــی
راجــع بــه موضوعاتــی ماننــد شکســت یــا ناتوانــی در
انجــام فعالیــت جنســی ،بــه حواسپرتــی شــناختی
هنــگام عمــل جنســی منجــر میشــود کــه میتوانــد،
باعــث اختــال جنســی گــردد .اضطــراب بــه همــراه
انتظــارات فرهنگــی ،احســاس گنــاه ،پیشبینــی درد،
عزتنفــس پاییــن و احســاس بیکفایتــی میتوانــد در
اکثــر اختــاالت جنســی زنــان نقــش داشــته باشــد (.)46
چنانچــه تحقیقــات متعــدد نشــان داد ه اســت ،افــراد
دچــار مشــکالت اضطرابــی ســطح باالتــری از اختالفــات
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زناشــویی و جدایــی را گــزارش میکننــد ( .)20از
طرفــی کاربــرد گســتردۀ رویکــرد کاهــش اضطــراب در
مواجهــۀ تدریجــی ،منعکسکننــدۀ وحــدت نظــر در
میــان نظریهپــردازان و درمانگــران بالینــی دربــارۀ نقــش
سببســاز اضطــراب در واژینیســموس اســت (.)19
یکــی دیگــر از نتایــج پژوهــش حاضــر کــه هــم عجیــب
و هــم جالــب اســت ،رابطــۀ مثبــت ســازگاری زناشــویی
بــا اختــال درد جنســی اســت .مطابــق بــا پیشــینۀ
مطالعاتــی ،وجــود اختــاالت جنســی بــا ســازگاری
زناشــویی پاییــن در ارتبــاط اســت؛ درحالیکــه در
مطالعــۀ حاضــر نشــان داده شــده اســت کــه افــراد
شــرکتکننده بــا وجــود تشــخیص اختــال واژینیســموس
از ســازگاری زناشــویی خوبــی برخــوردار هســتند کــه ایــن
نتیجــه بــا برخــی مطالعــات پیشــین همخــوان نیســت.
بهطورکلــی پیشــینۀ مطالعاتــی نشــان داده اســت کــه
عملکــرد جنســی بهتــر بــا ســازگاری زناشــویی بهینهتــر
ارتبــاط دارد ( .)15-11البتــه در ایــن خصــوص نتایــج
مطالعــات متضــاد هــم دیــده میشــود؛ بهعنوانمثــال
مطالع ـهای نشــان داده اســت کــه 72/5درصــد از زنانــی
کــه در شــاخص عملکــرد جنســی نمــرۀ پایینــی گرفتنــد،
ســطح باالیــی از رضایــت جنســی را گــزارش کردهانــد
( .)46در تبییــن نتیجــۀ بهدســتآمده میتــوان چنــد
مــورد را در نظــر گرفــت .میــزان عالقــه بــه همســر و
نــوع رابطــه و میــزان صمیمــت زوج بــا یکدیگــر و انجــام
امــور پیشنــوازی (بوســیدن ،نــوازش کــردن ،درآغــوش
گرفتــن) و بــه بیــان دیگــر برقــرار شــدن رابطــۀ عاطفــی
هنــگام رابطــۀ جنســی در ســازگاری زنــان مؤثــر اســت.
ایــن رفتارهــای پیشنوازشــی رابطــۀ قــوی هــم در رضایــت
جنســی زنــان و هــم در مــردان دارد ()48؛ بنابرایــن در
ایــن زوجیــن باوجودیکــه رابطــۀ جنســی واقعــی وجــود
نــدارد؛ امــا کیفیــت جنبههــای روابــط غیرجنســی و
رابطــۀ جنســی ســطحی در تــداوم زندگیشــان مؤثــر
اســت؛ بهطوریکــه در بعضــی مــوارد دیــده میشــود
کــه علیرغــم نداشــتن رابطــۀ جنســی عمیــق (کامــل)،
ســالها از زندگــی مشــترک زنــان دارای واژینیســموس
میگــذرد؛ بهعنوانمثــال تحقیقــات ،یــک مــورد
ازدواج بــدون رابطــۀ جنســی واقعــی را کــه  17ســال
طــول کشــیده بــود ،نشــان داده اســت ( .)6در ایــران
نیــز مشــاهده شــده اســت کــه زوجینــی حتــی بعــد از
گذشــت 15تــا 18ســال از زندگــی مشــترک ،هنــوز موفــق
بــه برقــراری رابطــۀ جنســی کامــل نشــدهاند ( )5ولــی
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بــا وجــود ایــن ،بــه زندگــی خــود ادامــه دادهانــد .بنابرایــن
مطابــق بــا مدلهــای پیشــنهادی جدیــد در عملکــرد
جنســی ،زنــان بهخاطــر تمایــات فیزیولوژیکــی وارد
رابطــۀ جنســی نمیشــوند ،بلکــه بــه خاطــر صمیمیــت
عاطفــی درگیــر رابطــۀ جنســی میشــوند ( .)27از طرفــی
پیشــینۀ مطالعاتــی نشــان داده اســت کــه بــرای زنــان
عوامــل چــون ســطوح تحصیالتــی و موقعیــت اجتماعــی
و اقتصــادی بــاال ،رضایتمنــدی جنســی را پیشبینــی
میکنــد ( .)49ایــن مــوارد میتوانــد در تبییــن ایــن
نتیجــه هــم مؤثــر باشــد .البتــه مخفــی نگهداشــتن
ایــن مشــکل بــرای درازمــدت ممکــن نیســت و باالخــره
زوجیــن بــرای درمــان اقــدام میکننــد و هرچقــدر هــم
کــه بتواننــد بــه زندگــی مشترکشــان تــداوم دهنــد،
باالخــره جهــت رفــع مشــکل قدمــی برمیدارنــد و ایــن
نشــاندهندۀ ایــن مــورد هســت کــه شــاید ســازگاری بــه
معنــای واقعــی وجــود نــدارد؛ بــه همیــن جهــت اســت کــه
ابتــدای تبییــن ،ایــن نتیجــه بیــان شــد کــه ایــن یافتــه
بهظاهــر جالــب و عجیــب اســت ،بنابرایــن بــا وجــود همــۀ
ایــن مــوارد ،ضــرورت مطالعــات آیندهنگــر در خصــوص
ایــن نتیجــه احســاس میشــود.
از نتایــج دیگــر پژوهــش حاضــر ،رابطــۀ منفــی
خودابرازگــری جنســی بــا اختــال واژینیســموس اســت.
ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات پیشــین هماهنــگ
و همســو اســت ( .)40 ،38 ،10 ،7بهعنوانمثــال
مطالعــهای نشــان داد کــه نگرانــی از صحبــت کــردن
در مــورد مســائل جنســی ،بــا رضایــت جنســی پاییــن
ً
همخــوان اســت و بــرای زنــان و خصوصــا بــرای آنهایــی
کــه در مــورد خیلــی چیزهــا در طــول تجــارب جنســی
مضطــرب و نگــران هســتند ،رابطــۀ جنســی رضایتبخش
نخواهــد بــود ( .)10در ایــران نیــز گــزارش شــده اســت
کــه 94/45درصــد از زنــان و  66/66درصــد از مــردان
خودابــرازی جنســی پایینــی دارنــد ( .)5در تبییــن نتایــج
میتــوان بیــان کــرد زوجینــی کــه نمیتواننــد دربــارۀ
امیــال و خواســتههای جنســی خــود صحبــت کننــد،
بیــش از ســایر زوجیــن نابهنجاریهــای جنســی را
تجربــه میکننــد ( .)6یکــی از مشــکلهای مهــم زو جهــا
بهویــژه زو جهــای جــوان ،نداشــتن اعتمادبهنفــس
کافــی بــرای درمیــان گــذاردن تمایــات جنســی خــود
بــا همســران اســت .در نیمــی از بررســیها نشــان داده
شــده اســت کــه مــردان کمتــر در ایــن زمینــه احســاس
دشــواری میکننــد ،درحالیکــه بیــش از  60درصــد از
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زنــان نمیتواننــد بهآســانی تمایــات خویــش را بازگــو
نماینــد ( .)38وقتــی زوجیــن بــه یکدیگــر اعتمــاد نکننــد
و افــکار و احساســات خــود را باهــم در میــان نگذارنــد،
ارتبــاط جنسیشــان دچــار اختــال میشــود .زو جهــای
طبیعــی بهســرعت و طــی شــش هفتــه بــه هــم اعتمــاد
میکننــد و احســاسهای خــود را بــه دیگــری ابــراز
میکننــد ( .)9صحبــت دربــارۀ احســاسها و امیــال
جنســی ،بهتریــن راه شــناخت خواســتههای جنســی
همســر و تکمیــل اطالعــات جنســی زوج اســت و بــرای
برقــراری ارتبــاط جنســی لذتبخــش ،بهتریــن شــانس
را در اختیــار زوج قــرار میدهــد .ابــراز نکــردن امیــال
جنســی باعــث میشــود ،زو جهــا از ارتبــاط جنســی لــذت
کمتــری ببرنــد و ایــن امــر در ایجــاد اختــال جنســی
نقــش مهمــی دارد؛ بنابرایــن عــدم خودابرازگــری باعــث
میشــود ،یــک مشــکل جنســی ،مــدت طوالنــی تــداوم
یابــد ،زیــرا تــا در مــورد مســائل صحبــت نشــود ،حــل
نخواهنــد شــد و ممکــن اســت بــه نارضایتــی جنســی و
اختــال جنســی نیــز منجــر شــوند ( .)10از طرفــی زنــان
بــه ایــن دلیــل کــه نیــاز مــردان را در اولویــت میپندارنــد،
گمــان میکننــد ،نمیتواننــد تمایــات جنسیشــان را
بیــان کننــد ( .)50ایــن مــورد بســیار وابســته بــه فرهنــگ
اســت و تحــت تأثیــر کلیشــههای فرهنگــی قــرار دارد.
کلیدیتریــن نتیجــۀ پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه
ســبکهای تبــادل اجتماعــی ،نقــش میانجــی بیــن
اضطــراب رابطــۀ جنســی ،ســازگاری زناشــویی و
خودابرازگــری جنســی بــا اختــال واژینیســموس ندارنــد.
در ایــن راســتا مطالعــات بســیار کمــی بــه بررســی نقــش
واســطهای ســبکهای تبــادل اجتماعــی پرداختــه
اســت؛ بهعنوانمثــال نتایــج مطالعــهای نشــان داده
اســت کــه ســبک تبادلــی انصــاف (یکــی از ســبکهای
تبــادل اجتماعــی) نقــش میانجــی بیــن طر حوارههــای
جنســی بــا اختــال واژینیمــوس دارد ( )32درحالیکــه
در مطالعــۀ حاضــر ســبکهای تبــادل اجتماعــی نقــش
میانجــی بیــن متغیرهــای اضطــراب رابطــۀ جنســی،
ســازگاری زناشــویی و خودابرازگــری جنســی بــا اختــال
واژینیمــوس نــدارد .در خصــوص تبییــن نتایــج بــا وجــود
مطالعــات اندکــی کــه در ایــن زمینه شــده اســت بــه برخی
مطالعــات اشــاره میشــود .منطبــق بــا نتایــج مطالعاتــی
کــه در مــورد نقــش تبــادل اجتماعــی و روابــط پیــش از
زناشــویی انجــام شــده اســت ،میتــوان بیــان کــرد کــه
ً
تبــادل اجتماعــی بیــن زوجیــن کــه معمــوال بهصــورت
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از تمامی زپش کان صص زانن و دمریمسئوالن ترم کلینیکاهی
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پیش
نیکاندیشه رو ،رد ش اتزه و کلینیک صصی اورولوژی زانن
جنس همچ
ج نس
و سالمت ی ،نین زانن مبتال هب اختالل ردد یای هک رد این
ژپوهش حارض شدند و تمام زعزیانی هك ما را رد انجام این مطالعه یاری
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دادن پــول و هدیــه بــه زن از طــرف مــرد ،در روابــط پیــش
از ازدواج اتفــاق میافتــد ،اغلــب بهصــورت مکانیس ـمها
و بخشهایــی از روابــط عاشــقانه محســوب میشــود و در
بیشــتر مــوارد بــه ازدواج دائمــی و پایــداری منجر میشــود
( .)51از طرفــی زمانــی کــه ایــن روابــط تبادلــی (حالــت
بــده و بســتان) در بیــن زن و شــوهر خیلــی شــدید شــود
(ماننــد درخواســت پــول یــا منابــع خیلــی زیــاد) ،زنــان را
در فعالیتهــای جنســی ناتــوان میســازد و آنهــا را از
صحبــت کــردن دربــارۀ مســائل جنســی برحــذر مـیدارد؛
بنابرایــن بــا وجــود ارتبــاط ســبکهای تبــادل اجتماعــی
بــا اختــال واژینیســموس ،ایــن ســبکها در ارتبــاط بــا
متغیرهــای اضطــراب رابطــۀ جنســی ،ســازگاری زناشــویی
و خودابرازگــری نقــش کمتــری در اختــال واژینیســموس
دارنــد ( .)52درخصــوص تبییــن ایــن نتیجــه میتــوان
بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه عوامــل دینامیــک و پویــا
تأثیــر عوامــل ایســتا و پایــدار را بــر متغیرهــای وابســته
میانجیگــری میکنــد ( .)53طبــق ایــن تئــوری،
متغیرهایــی ماننــد طر حوارههــای جنســی کــه جــزو
متغیرهــای پایدارنــد ،میتواننــد روی ســبکهای تبــادل
اجتماعــی مؤثــر باشــند (  ،) 32امــا متغیرهــای دینامیــک
و پویــا ماننــد اضطــراب و ســازگاری زناشــویی نمیتوانــد
روی ســبکهای تبــادل اجتماعــی مؤثــر باشــند .در ایــن
صــورت ســبکهای تبــادل اجتماعــی نقــش واســطهای
ایفــا نمیکننــد؛ چراکــه ایــن متغیرهــا بــا توجــه بــه
ً
ماهیــت پویایــی کــه دارنــد ،خــود مســتقیما اثرگــذار
هســتند.
از طرفــی صحبــت دربارۀ مســائل جنســی در بســیاری از
جوامــع امــری شــرمآور اســت و این مســئله بســیار وابســته
بــه فرهنــگ و نگاههــای قومیتــی اســت .بهعنوانمثــال
زنــان در فرهنــگ مــا پذیرفتهانــد کــه دربــارۀ تمایــات
جنســی خــود در زندگــی زناشــویی کمتــر صحبــت کننــد
و نارضایتــی خــود را کمتــر ابــراز کننــد .آنهــا بــا ایــن
کلیشــه روبـهرو هســتند کــه «یــک زن خــوب هرگــز راجــع
بــه رفتــار جنســی خــود صحبــت نمیکنــد» .از ســوی
دیگــر ،تأکیــد بــر دس ـتنخوردگی و دوشــیزگی تــا زمــان
ازدواج ،بهعنــوان یــک ارزش اجتماعــی و برهنــه شــدن
در شــب اول عروســی و وارد شــدن بــه نقطــۀ ممنوعــه کــه
جامعــه ،ارزش زندگــی دختــر را تــا حــد زیــادی وابســته بــه
آن میدانــد ،فــرد را بــا یــک دوگانگــی روبــهرو میکنــد.
دوگانگــی بیــن آنچــه نبایــد میشــد و اکنــون بایــد بشــود
()26؛ بنابرایــن عوامــل فرهنگیاجتماعــی نقــش
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مهمــی در ایــن زمینــه دارنــد و بــه همیــن خاطــر ،عــدم
اثــر معنـیدار خودابرازگــری جنســی در مــدل ســاختاری
اختــال واژینیمــوس ،همچنیــن عــدم نقــش واســطهای
ســبکهای تبــادل اجتماعــی بــا توجــه بــه متغیرهــای
پویایــی چــون اضطــراب رابطــۀ جنســی و ســازگاری
ی اســت.
زناشــویی تبیینکردنــ 
پژوهــش حاضــر بــا محدودیتهایــی روبــهرو بــوده
اســت .ازجملــه میتــوان اشــاره کــرد کــه ایــن مطالعــه
روی زنــان مبتــا بــه اختــال درد جنســی شــهر تهــران
صــورت گرفــت کــه تعمیــم نتایــج را بــه ســایر افــراد در
شــهرهای دیگــر بــا توجــه بــه مالحظــات فرهنگــی و
قومــی بــا محدودیــت روبــهرو میکنــد .کنترلنکــردن
متغیرهــای جمعیتشــناختی ،متغیرهــای شــخصیتی
گــروه نمونــه و ویژگیهــای همســر نیــز یکــی دیگــر از
محدودیتهــای پژوهــش حاضــر بــوده اســت؛ همچنیــن
اگرچــه دادههــای ایــن پژوهــش بــا الگــوی ســاختاری
آزمونشــده هماهنــگ اســت ،ولــی کاربــرد آن در
روابــط علــت و معلولــی بایــد بااحتیــاط انجــام شــود؛
بنابرایــن انجــام مطالعاتــی بــا توجــه بــه محدودیتهــای
مطر حشــده بــه همــراه ســایر متغیرهــای احتمالــی
ازجملــه طبقــۀ اقتصادیاجتماعــی ،بــه نقــش اضطــراب
و ســازگاری زناشــویی در جهــت کاهــش مشــکالت
جنســی زنــان مبتــا بــه اختــال درد جنســی ،بــه
درمانگــران حــوزۀ ســامت جنســی پیشــنهاد میشــود.

ت
ركدند ،امكل شكر را داریم.
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