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  چکیده
 از تاکنون و هستند یچندعامل جنسی مسائل اینکه به توجه با :مقدمه
 ، لذااست شده پرداخته کمتر موضوع این به اجتماعی انشناسیرو منظر

 بینی پیش در اجتماعی تبادل تئوري این پژوهش به منظور بررسی نقش
این مطالعه توصیفی از : روش. ازدواج به وصال نرسیده صورت گرفت

به  کننده مراجعهزنان  هیکل شامل يآمار جامعه. نوع همبستگی بود
 گیري نمونههران بود که با استفاده از روش جنسی شهر ت هاي کلینیک
در پژوهش  .نفر از زنان واجد شرایط انتخاب شدند 220 اي خوشه

نژاد و  موالئی واژینال دخول اختالل چندوجهی زنانه حاضر از ابزار
) 2011(و همکاران  و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیمبن) 2014( همکاران

پیگیري  هاي سبکنتایج نشان داد، : ها تهیاف .استفاده گردید ابزار عنوان به
)001/0p= 244/0 و r=(، فردگرایی )7/0p= 289/0 و-r=( و 

 و دار معنی مثبت رابطه )=r -283/0 و =0001/0p( طلبی منفعت
 افراطی گذاري سرمایه و) =r 379/0 و =0001/0p( انصاف هاي سبک

)0001/0p= 277/0 و r=( ازدواج به  با اختالل دار معنی منفی رابطه
همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیري نشان داد که . دارد وصال نرسیده

درصد از واریانس اختالل ازدواج به وصال  14تنها سبک انصاف 
 هاي سبکبا توجه به اینکه : گیري نتیجه. کند می بینی پیشنرسیده را 

سبک انصاف در اختالل ازدواج به وصال  خصوص بهتبادل اجتماعی 
مناسب در این زمینه  هاي آموزش یريکارگ بهاست،  ؤثرمنرسیده 

  .باشد کننده کمکدر پایداري خانواده  تواند می
 

 سبک نرسیده، وصال به ازدواج اجتماعی، تبادل تئوري :واژگان کلیدي
  .انصاف

 

Abstract 
Objective: Given that sexual problem are multifactorial, and 

less has been dealt with this field so far from the point of view 

of social psychology. The aim of this research was to investigate 

the role of social exchange theory in predicting unconsummated 

marriage. Method: This study was descriptive kind of 

correlation. Statistical population was composed of all women 

that referred to sexual clinics of Tehran city that 220 qualified 

women selected by clustering sampling method. The research 

tool include Multidimensional Vaginal Penetration Disorder 

Questionnaire (Molaie Nezhad, et al, 2014), and Social 

Exchange Styles Scale (Leybman etai. 2011). Results: The 

results showed that tracking style (r=0/244, p= 0/001), 

individualism(r=-0/283, p= 0/001), and benefit-seeking styles 

(r= -0/289, p= 0/001) had a significant positive correlation and 

fairness (r=0/277, p= 0/0001), and overinvestment (r=0/379, p= 

0/0001), significant negative relationship with unconsummated 

marriage disorder. Also, the results of multivariate regression 

showed that only the fairness style predicts 40% of the variance 

of unconsummated marriage disorder. Conclusion: Given that 

social exchange styles, especially the fairness style, are effective 

in the treatment of unconsummated marriage, appropriate 

training in this field can be helpful in family sustainability. 
 
 

Keywords: Social Exchange Theory, Unconsummated 

Marriage, Fairness Style. 
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  مقدمه
نهاد اجتماعی  ترین کهنو  ترین قدیمیخانواده 

شوهر است که با روابط زناشویی یا پیوند زن و 
و بسته به کیفیت این رابطه پایداري  شود میآغاز 

عزیزپور و ( شود مییا ناپایداري آن تعیین 
بعد از ازدواج، مقاربت و ). 1395صفرزاده، 

به طور طبیعی و متقابل از هر  جنسی هاي فعالیت
در بعضی موارد زوجین قادر . رود زوج انتظار می

تی رابطه جنسی کامل یا به عبار يبرقراربه 
اختالل مقاربت واژینال نیستند که در این حالت 

 شود میتعریف  )UM( 1ازدواج به وصال نرسیده
 3اولین بار بالینت). 2008و همکاران،  2ازدمیر(
به این اختالل اشاره کرد و  اي مطالعهطی ) 1961(

بعدها محققین دیگري این اختالل را بسط و 
 تنها نهکه  دهد میمطالعات نشان  .گسترش دادند

ممکن  ها سالدر اولین برقراري رابطه بلکه حتی 
بکایی و (است، این حالت دوام داشته باشد 

یک مورد ) 2002( 4چاکبراتی ).2017همکاران، 
سال  22ازدواج به وصال نرسیده را بعد از 

مشاهده  UM در ایران نیز مواردي از. گزارش کرد
شده است که زن و شوهر حتی پس از گذشت 

ال از زندگی مشترك هنوز موفق به س 15-18
افتخار (برقراري رابطه جنسی کامل نشدند 

اردبیلی، به نقل از بهرامی، افتخار، کیامنش و 
در این اختالل زنان مبتال تمایل ). 1392سخندانی، 

به برقراري رابطه جنسی با همسرشان را دارند اما 
به  ، آماده برقراري رابطه شوند،خواهند میوقتی 

                                                             
1. Unconsummated Marriage 
2 .Ozdemir 
3 .Balint 
4 .Chakrabarti 

این . کنند میاز آن جلوگیري  اخودآگاهنطور 
اختالل یکی از اختالالتی است که در کشور ما 

بهرامی و همکاران، (دارد  توجهی قابلشیوع 
 سو یک از که جوامعی به عبارت دیگر در؛ )1392

 مجرد دختران براي جنسی مسائل درباره صحبت
 شب در بکارت پرده سویی از و آور شرم امري

 این است، قوي فرهنگی شارز داراي عروسی
موالیی نژاد و همکاران، (دارد  باالیی شیوع مشکل
بسیاري موارد که در ایران مطالعه شده . )1392

است، نشان داده است که فاکتورهاي روانی 
از جمله ترس از رابطه جنسی،  نامطلوب

اضطراب در  به همسر، میلی یبناخوشایندي یا 
در  اندتو میعملکرد جنسی و انزال زودرس 

ناصري و (نقش داشته باشد  UMاختالل 
 مطالعات که آنجایی از). 2015همکاران، 

 این درباره یسؤاالت فاقد عمدتاً یرشناسیگ همه
 یخوب به عارضه این شیوع هستند، اختالل

بین  که شود می برآورد هرچند نیست، مشخص
 و ترکیوله( باشد نوسان یک تا شش درصد در

 و یعقوبی دهنوي، ديایز). 2010 ،5ویجنبرگ
 نتیجه این به اي مطالعه طی) 2016( نسب حیدري
 وجود فرهنگی، و اجتماعی موانع که رسیدند

 را اختالل این دقیق برآورد ،ها یفهم کج و تابوها
 هاي تفاوت که شود می باعث و کند می دشوار
 بر حاکم هاي سنت و فرهنگی و قومی نژادي،
 افراد بین در اختالل این هاي گزارش بر جامعه

 اجتماعی – فرهنگی عوامل بنابراین؛ بگذارد تأثیر
  .دارند زمینه این در مهمی نقش

                                                             
5 .Ter Kuile, M. M., & Weijenborg 
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، شناختی روانهاي مختلف  علت UMاختالل 
زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد که هنوز از 

. مبهم زیادي دارد هاي جنبه شناسی سببلحاظ 
فاکتورهاي علت شناختی  فهم جامعی از درواقع

اهداف درمانی موفق براي کاهش رنج  زهاندا به
). 2017، 1بانرجی و سینگال(اختالل، حیاتی است 

مشکالت  شناسی سببچیزي که امروزه در مورد 
، جنبه چندعاملی و شود میجنسی مطرح 

پزشکان و . استبودن مشکالت جنسی  يچندبعد
 مؤلفهسایر متخصصان سالمت ممکن است به 

مانگر آموزش دیده فیزیولوژیکی بپردازند، یک در
روان پویشی ممکن است به شناسایی بعد روانی 
فرد بپردازد و یک زوج درمانگر ممکن است، 
منحصراً بر روي زوجین کار کند، در حالی که 
براي پرداختن به بررسی زمینه مشکل، باید 

مراجع نیز در درون دنیاي  هاي هویتو  ها نقش
در . )2009، 2روزنبام(اجتماعی او بررسی شود 

این خصوص بررسی از منظر روانشناسی 
اجتماعی جالب و در عین حال مهم و قابل توجه 

پیشینه مطالعاتی نشان داده است که بررسی  .است
، 3پري( است اجتماعی پدیده یک UM اختالل
؛ 1391مهر، فرامرزي و رجبی، ؛ خجسته 2004

در همین راستا،  .)2013موالیی نژاد و همکاران، 
در این زمینه مطرح  تواند میکه  هایی یهنظریکی از 

نظریه تبادل . است 4شود، تئوري تبادل اجتماعی
اجتماعی اعتقاد دارد که باید به یک بعد دیگر در 
اختالالت جنسی توجه شود که آن بعد، تعامالت 

                                                             
1. Banerjee K, Singla 
2 .Rosenbaum 
3. Perry 
4 .Social Exchange Theory 

 یک اجتماعی تئوري تبادل. استاجتماعی مراجع 
که روابط  است اجتماعی روانشناسی رویکرد

بین دو  را به عنوان یک فرآیند تبادلی اجتماعی
که مبتنی بر مفهوم  کند میشریک تشریح 

 و لیبمن. استو منابع  ها تنبیه، ها پاداش
 که دادند نشان اي مطالعهطی ) 2011( 5همکارانش

 6پیگیري مؤلفه پنج داراي اجتماعی تبادل که
 7انصاف ،)سود و هزینه دقیق و مکرر پایش(
 براي رجحان( 8ییفردگرا ،)برابري خواهی(

 9طلبی منفعت ،)اندك گذاري سرمایه و خوداتکایی
 و) سود االمکان حتی افزایش به تمایل(

 الزام بدون گذاري سرمایه( 10افراطی گذاري سرمایه
) دیگران جانب از برابر گذاري سرمایه انتظارات یا

 انسانی روابط که کند می مطرح نظریه ، ایناست
 نگهداري و لتشکی سود – هزینه اساس بر

 فرد یک که زمانی مثال عنوان به .شوند می
 درك منافعش از بیشتر را رابطه یک هاي هزینه

 که کند می بینی پیش اجتماعی تبادل تئوري ،کند می
 رابطه این ترك به تصمیم احتماالً شخص این
این تئوري در رابطه زناشویی هم مؤثر . کند می

وب تئوري تبادل اجتماعی یک چهارچ. است
نظري پایدار براي بررسی فرایندها و روابط 
خانوادگی و زناشویی است که توجیه و تبیین 
مناسبی براي کیفیت و نحوه روابط زناشویی ارائه 

). 2004؛ پري، 2008، 11ناکونزي و دنتن( کند می

                                                             
5. Leybman 
6. Tracking 
7. Fairness 
8. Individualism 
9. Benefit-seekin 
10.Overinvestment 
11. Nakonezny, P.A., Denton 
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به عنوان مثال طبق این دیدگاه انزال زودرس یک 
ا که چر کند میمرد به عنوان تنبه یا مجازات عمل 

در رفتار همسرش درك کرده  عدالتی بیاحساس 
نظریه تبادل به طور کلی ). 2009روزنبام، (است 

مربوط به ازدواج و  هاي پژوهشاجتماعی که در 
روابط بسیار نزدیک عنوان شده است از نظریه 

) 1959( 1وابستگی میان فردي تایبوت و کلی
روابط رشد  کند میگرفته شده است و بیان 

و به عنوان  شوند می، محو یابند می، توسعه کنند می
یک پیامد یک فرایند تبادل اجتماعی آشکار منحل 

شوند که ممکن است به عنوان دادوستد  می
میان زوجین و دیگران تلقی  ها هزینهو  ها پاداش
 ).1391به نقل از خجسته مهر و همکاران، (شود 

در مورد نقش تبادل ) 2015(و همکاران  2کالرك
 اي مطالعهاعی و روابط پیش از زناشویی اجتم

انجام دادند، دریافتند که تبادل اجتماعی بین 
زوجین که معموالً به صورت دادن پول و هدیه 
به زن از طرف مرد در روابط پیش از زناشویی 

عمل  هایی مکانیسم، اغلب به صورت افتد میاتفاق 
که بخشی از روابط عاشقانه محسوب  کند می
ر بیشتر موارد به ازدواج دائمی و و د شوند می

از طرفی نتیجه پژوهش  .شود میپایداري منجر 
نشان داد که زمانی که روابط ) 2014( 3هوپ

در بین زن و شوهر ) حالت بده و بستان(تبادلی 
مانند درخواست پول یا منابع (خیلی شدید باشد 

جنسی ناتوان  هاي فعالیت، زنان را در )خیلی زیاد
 مسائلرا از صحبت کردن درباره  ها نآو  سازند می

نظریه تبادل اجتماعی . دارد میجنسی بر حذر 

                                                             
1 .Thibaut, Kelley 
2. Clark 
3. Hope 

که تبادل پول، هدیه و هر چیز  دارد میاظهار 
را  هایی مکانیسمدیگري به زنان از طرف مردان، 

بین این نوع تبادالت  دهد میکه نشان  کند میفعال 
. جنسی رابطه وجود دارد هاي فعالیتمادي و 

در پژوهشی ) 2015(و همکاران  4وامویی همچنین
پژوهشی که در مورد نقش تبادل اجتماعی در 
عملکرد جنسی انجام دادند، دریافتند که برخی از 

صورت تبادالت  به توانند میروابط جنسی 
که  دانند میمحصول مالحظه شوند، چون زنان 

وصول یا وعده پول به آنان به این معنی است که 
اامن تن دهند که در باید به یک رابطه جنسی ن

چنین شرایطی عملکرد جنسی و لذت جنسی 
؛ شود میهمراه آن براي زنان بسیار تضعیف 

 که ، زنانیدهد میبنابراین پیشینه مطالعاتی نشان 
 يها پاداش و ها هزینه بین تعادل از بهتري ادراکات

 و بهتر جنسی رضایت و عملکرد دارند، جنسی
 تجربه دخو جنسی رابطه در را تري مطلوب

، 5ایگالس ـ سانتوس و فنتز ـ سانچز( کنند می
؛ عزیزپور و 2011، 6؛ استفنسون و مستون2016

، شریفیان، صفاري نیا و علیزاده 2016صفارزاده، 
  ).1397aفرد، 

 جنسی عملکرد جدید هاي مدلدر مجموع 
به خاطر اینکه به  زنان که کنند می پیشنهاد زنان

طه جنسی با صمیمت عاطفی برسند، وارد راب
نه به خاطر ارضاي غرایزشان  شوند میهمسرشان 

؛ )2016ایگالس،  ـ سانتوس و فنتزـ  سانچز(
 در باید تنها نه زنان تحریک یا تمایل عدم بنابراین

 باید بلکه شود، بررسی پزشکی زیست بافت

                                                             
4. Wamoyi 
5. Sánchez-Fuentes, Santos-Iglesias 
6. Stephenson, Meston, 
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هم مورد بررسی  شان ارتباطی اجتماعی هاي زمینه
 مشکالت که ییآنجا از). 2005 ،1باسون( قرار گیرد

 همه به باید متخصصان هستند چندعاملی جنسی
 دنیاي در افراد هویت و نقش باید کنند، توجه عوامل

که  طور همان. مورد بررسی قرار گیرد هم اجتماعی
، چگونگی تبادل دهد میپیشینه مطالعاتی نشان 

اجتماعی بین زن و شوهر براي رابطه جنسی و در 
حدود زیادي تحت جنسی تا  هاي فعالیتهنگام 

جنسی زن و شوهر است  هاي نگرش تأثیر
، از طرفی تئوري تبادل اجتماعی )2،2014بایومیستر(

یک چارچوب بالقوه مفید براي ارزیابی مسائل 
و تعداد کمی از محققان از  کند میجنسی را فراهم 

 همچون پژوهشگرانی .اند کردهاین متغیر استفاده 
 اجتماعی تبادل نظریه که اند کرده عنوان) 2004( پري

 و درك براي تواند می که است هایی تئوري جمله از
 طور به. شود گرفته کار به ازدواج هاي پویایی تبیین
 هنگام در شوهر با اجتماعی تعامل در زن ادراك کلی

 رفتار تواند می جنسی رابطه انجام و درخواست
 حدود تا را آن با همراه لذت و ها هیجان و جنسی
 مورد در مطالعات نتایج .دهد قرار تأثیر تحت زیادي

 و جنسی عملکرد در تبادل اجتماعی نقش

 است داده نشان مردان و جنسیتی زنان يها نگرش

 خصوص در شوهر و زن اجتماعی بین تبادل که

 و ها نگرش روابط جنسی، و زناشویی مسائل

 »پاداش و هزینه«و » و بستان بده«مانند  هایی دیدگاه
 عملکرد اساسی طور به که دهد می کلش آنان در

 این، بر افزون .دهد می قرار تأثیرتحت  را آنان جنسی

 سایر از تر قوي شکلی به تواند می ها دیدگاه این

شود  ظاهر جنسی کارکرد در تأثیرگذار عوامل
                                                             
1. Basson 
2. Baumeister 

 همچنین مطالعات). 2003و همکاران،  3کنریک(

 اجتماعی در تبادل نظریه که است داده نشان

اهمیت  حائز زوجین بین در عشق و پول چارچوب
و  صمیمیت و عاشقانه روابط تواند می که است
رضایتمندي  سطح و جنسی تمایالت و ها انگیزه

دهد  قرار تأثیر تحت ها آن در را جنسی و زناشویی
به  دیدگاه این پس) 2014همکاران،  و 4کارنوال(

 ي جنسیها نگرش نحوة در تواند میطور نظري 

 لذا. )1959تیابوت و کلی، (باشد  رمؤث زوجین
مطابق با پیشینه نظري،  پژوهش حاضر سعی دارد

بستري جهت بررسی به این موضوع توسط 
زمانی که ازدواج و . فراهم کند نگر یندهآمطالعات 

گیرد، به  یک رابطه زناشویی بین دو نفر شکل می
که ادراك و نگرش طرفین نسبت به  رسد مینظر 

، آورند می به دستاز این رابطه  سود و منفعتی که
بر این رابطه  تأثیرگذارنقش سایر عوامل  تواند می

 5از طرفی هایبرل. قرار دهد تأثیرزناشویی را تحت 
اعتقاد دارد که دخول به طور سنتی به عنوان ) 2011(

ضروري از یک ازدواج شناخته شده و  یجزئ
بسیاري از آداب مذهبی ادیان مختلف، به وصال 

ن را از طریق رابطه جنسی ضروري دانسته و رسید
 آور الزاممعتقد هستند ازدواج، به عنوان یک قرارداد 

، مگر اینکه منجر به دخول واژینال شود میتکمیل ن
بر پیشینه نظري و مطالعاتی،  تأکیدلذا با . شده باشد

هستند و  چندعاملیجنسی  مسائلبا توجه به این که 
 توجهی قابلشیوع  این اختالل در ایران هم از
منظر روانشناسی  برخوردار است و تاکنون از

اجتماعی به این موضوع کمتر پرداخته شده است، 

                                                             
3. Kenrick 
4. Cornwall 
5. Haeberle 
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اساسی  سؤالاین  بهپژوهش حاضر سعی دارد 
بپردازد که مشکالت جنسی زنان به چه میزان 

تبادل اجتماعی است؟ یا به  هاي سبکمتأثر از 
اختالل  واندت میعبارتی آیا تئوري تبادل اجتماعی 

 و تبیین کند؟ بینی پیشازدواج به وصال نرسیده را 

  
  روش

حاضر توصیفی از نوع همبستگی  طرح پژوهش
 کننده مراجعهجامعه آماري شامل کلیه زنان  .بود
سالمت جنسی شهر تهران که  هاي کلینیکبه 

با . داراي اختالل ازدواج به وصال نرسیده بودند
 اي خوشهتصادفی  گیري نمونهاستفاده از روش 

نیک (شهر تهران پنج کلینیک  هاي کلینیکاز بین 
اندیشه پیشرو، درخشش تازه و کلینیک 

) اورولوژي زنان و سالمت جنسی تخصصی
بر  کننده مراجعهنفر از زنان  220انتخاب و 

، تشخیص DSM-5تشخیصی  هاي مالكاساس 
بالینی که داراي  شناس روانو یک  پزشک روان

به وصال نرسیده بودند، به عنوان  اختالل ازدواج
از شرایط ورود . نمونه پژوهش انتخاب شدند

داشتن : به موارد زیر اشاره کرد توان میبه نمونه 
 گونه هیچسال، نداشتن  38تا  28سن بین 

مشکالت جنسی شامل عدم برانگیختگی و 
تحریک، نداشتن مشکالت جسمانی و پزشکی، 

فونت ع هرگونهعدم مصرف دارو، نداشتن 
لگنی، عدم سابقه ازدواج مجدد و عدم وجود 
مشکل جنسی در همسر و اینکه حداقل یک 

 به الزم. گذشته باشد مشترکشانسال از زندگی 
 در آگاهانه رضایت فرم ابتدا که است ذکر

 تمام و گرفت قرار کننده شرکت افراد اختیار

 رازداري، پژوهش، اهداف از اعم الزم موارد
 غیره و کننده شرکت افراد تاطالعا افشاء عدم

  .شد داده کننده شرکت افراد به
پرسشنامه : در پژوهش مورداستفادهابزارهاي 

پرسشنامه تبادل اجتماعی : تبادل اجتماعی
طراحی شده ) 2011(و همکاران  1توسط لیمبن

مقیاس گویه و پنج خرده  54و مشتمل بر 
طلبی و پیگیري، انصاف، فردگرایی، منفعت

این مقیاس در . استاري افراطی گذسرمایه
. هنجار گردید) 1394(ایران توسط صفاري نیا 

ابتدا به زبان ) 1394(نیا در پژوهش صفاري
فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده 

پس از آن، . فارسی به انگلیسی برگردانده شد
   قابل فهم و رسا بودن متن توسط اساتید 

بر روي  شناسی مورد بررسی قرار گرفت وروان
این . زن و مرد شهر تهران اجرا شد 470

کاغذي و  ـ پرسشنامه که از نوع مداد
ها در طیف لیکرت دهی است، گویهخودگزارش

= تا کامالً موافقم 1= کامالً مخالفم( اي درجه پنج
نیا صفاريدر پژوهش  .شوندگذاري مینمره) 5
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ) 1394(

 83/0کل پرسشنامه برابر با  ونباخ برايآلفاي کر
. است بخشی رضایتکه میزان به دست آمد 

جهت تعیین روایی نتایج پژوهش ، همچنین
با استفاده از نظر متخصصان حاکی از محتوایی 

نتایج تحلیل عاملی و  روایی محتوایی پرسشنامه
از ) PC(هاي اصلی و تحلیل مؤلفهاکتشافی 

د وجود پنج عامل طریق چرخش واریماکس مؤی
از یک و نیم تحت  تر بزرگداراي ارزش ویژه 

                                                             
1. Leybman 
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، »فردگرایی«، »انصاف«، »پیگیري«عنوان 
با تغییر » گذاري افراطیسرمایه« و» طلبیمنفعت«

هایی هاي اصلی و حذف گویهدر برخی گویه
 41بنابراین نسخه اصلی به نسخه ؛ بوده است

ن ابزار عالوه، پایایی ایبه. گویه کاهش پیدا کرد
انصاف،  هاي مؤلفهدر پژوهش حاضر در 

        طلبی، فردگرایی، پیگیري و منفعت
، 675/0، 664/0گذاري افراطی به ترتیب سرمایه

  .است 659/0و  687/0، 692/0
: اختالل ازدواج به وصال نرسیده پرسشنامه

اختالل ازدواج به وصال  گیري اندازهبراي 
انه چندوجهی ابزار زن		 نرسیده از پرسشنامه

موالئی  )MVPDQ( 1اختالل دخول واژینال
نژاد، لطیف نژاد، یوسفی، صالحی و مرقاتی 

این پرسشنامه داراي  .استفاده شد) 2014(خوئی 
 ها مقیاساعتبار خرده . استمؤلفه  9آیتم و  72

 به دست 87/0تا  70/0به روش بازآزمایی بین 
 اي درجه پنجدر طیف لیکرت  گذاري نمره .آمد

در و ) 5= تا کامالً موافقم 1= کامالً مخالفم(
. استبرعکس  گذاري نمرهمثبت  هاي جنبهمورد 

 هدف با) 2014( نژاد و همکاران موالیی
 ارزیابی براي ابزاري سنجی روان و طراحی
 کمی کیفی ـ رویکرد با واژینال دخول اختالل

 نخست بخش در. داد انجام اي مطالعه اکتشافی
 و فردي مصاحبه طریق از ها دهدامذکور  مطالعه
 به ازدواج اختالل به مبتال زوج 20 با زوجی
 و زندگی تاریخچه روش به نرسیده وصال
 تحلیل روش به شده يآور جمع جنسی داستان

 در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد موضوعی
                                                             
1. Multidimensional vaginal penetration 
disorder questionnaire 

 و مفاهیم کدها، از استفاده با مطالعه دوم بخش
 فی،کی مراحل در آمده دست به هاي تم

 و طراحی مردانه و زنانه پرسشنامه دو هاي گویه
 ترتیب به محتوي و صوري روایی تعیین از پس

 طریق از که زوج 214 توسط گویه 45 و 76 با
 کرده مراجعه جنسی کلینیک سه به فراخوان

 علت DSM-IV معیارهاي اساس بر و بودند
 تعیین ها آن در نرسیده وصال به ازدواج اختالل

 عاملی تحلیل با سپس. شد کمیلت بود، شده
 پرسشنامه هاي سازه اعتبار تائیدي و اکتشافی
 طریق از نیز پرسشنامه پایایی. شد بررسی

 این پایایی .شد گزارش 79/0 درونی همسانی
 ضریب از استفاده با حاضر پژوهش در مقیاس
  .آمد دست به 77/0 کرونباخ آلفاي

شده در دو بخش آمار  آوري جمعي ها داده
در این پژوهش . صیفی و استنباطی تحلیل شدندتو

آماري  هاي شاخصدر بخش آمار توصیفی از 
در بخش . میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد

و اهداف  ها فرضیهاستنباطی با توجه به ماهیت 
با استفاده از ضریب همبستگی  ها دادهپژوهش، 

پیرسون و رگرسیون چند متغیري با استفاده از 
مورد تجزیه و تحلیل  SPSS-22آماري  فزارا نرم

 .قرار گرفت

  
  ها یافته
 و استاندارد انحراف میانگین،( توصیفی هاي داده

 در پژوهش متغیرهاي) نمره حداکثر و حداقل
 .است شده ارائه 1 جداول

35  



  
 نرسیده وصال به ازدواج بینی پیش در اجتماعی تبادل تئوري نقش :و همکاراننیا  صفاري مجید

  
 

  شناختی جمعیتو  توصیفی هاي ویژگی .1 جدول
  شناختی جمعیت هاي ویژگی  توصیفی هاي شاخص  متغیر

انحراف   یانگینم  

  استاندارد

میانگین 

  سن

میانگین مدت 

  ازدواج

فراوانی 

  تحصیالت

  فراوانی شغل

  65/0  53/0  6/2  28  40/4  38/21  سبک تبادل پیگیري

       45/5 07/25  سبک تبادل انصاف

          57/4  58/22 سبک تبادل فردگرایی

          51/5  00/30 طلبی منفعتسبک تبادل 

          10/3  09/14 افراطی گذاري سرمایهسبک تبادل 

نمره کل اختالل ازدواج به وصال 
 نرسیده

12/349  47/24        

  
 دهد مینشان  1که جدول شماره  طور همان

، انصاف 38/21میانگین نمرات در سبک پیگیري 
و  30 طلبی منفعت، 58/22، فردگرایی 07/25

. است 09/14افراطی  گذاري سرمایهسبک تبادل 
 12/349ل درد جنسی هم میانگین نمره اختال

 اند عبارتهمچنین خصوصیات گروه نمونه . است
سال، بیشترین  28از میانگین سنی گروه نمونه 

میزان تحصیالت لیسانس با فراوانی درصدي 
و  65/0شغل کارمندي با فراوانی درصدي  ،53/0

 .ماه بود 6و سال  2میانگین مدت ازدواج 

جهت بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد 
پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد 

  .ارائه شده است 2که نتایج آن در جدول شماره 

  
  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي مورد پژوهش. 2جدول 

  6  5  4  3  2  1  متغیرها
            1  پیگیريسبک تبادل   1

          1  **705/0  سبک تبادل انصاف  2

        1  **-617/0  **-39/0  سبک تبادل فردگرایی  3

      1  **-758/0  **-418/0  126/0  طلبی منفعتسبک تبادل   4

    1  **-522/0  **-691/0  **748/0  **641/0  افراطی گذاري سرمایهسبک تبادل   5

  1  **0-/277  **-283/0  **-379/0  **289/0  **244/0  اختالل ازدواج به وصال نرسیده  6

**p< 01/0  *p< 05/0  

  
 هاي مؤلفهتبادل اجتماعی شامل  هاي سبکهمه ، دده مینشان  2که جدول شماره  طور همان
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 گذاري سرمایه، )=r 244/0 و =001/0p(پیگیري 
 انصاف ،)=r -277/0 و =0001/0p(افراطی 

)0001/0p= 0-/379 و r=(، طلبی منفعت 
)0001/0p= 283/0 و r=(  و فردگرایی)7/0p= 
با اختالل ازدواج  داري یمعنرابطه  )=289/0r و

  ).p>05/0(وجود دارد  به وصال نرسیده
 بینی پیش نقش بررسی جهت همچنین،

تبادل اجتماعی بر ازدواج به  هاي سبک کنندگی

گام به گام  چندمتغیري رگرسیون از وصال نرسیده
 جداول زیر در آن نتایج خالصه که شد استفاده

الزم به ذکر است که  .است شده ارائه
رگرسیون شامل استقالل خطاها،  هاي فرض پیش
خطی و توزیع نرمال قبل از تجزیه و تحلیل  هم

در  اطالعات باید مورد بررسی قرار گیرد که
  .ارائه شده است 3جدول 

  
  آماري روش رگرسیون در مورد متغیرهاي مورد پژوهش هاي فرض پیش .3جدول 

 شاخص

  Collinearity کلموگروف اسمیرنف

Durbin Watson  
 آماره

سطح 
 tolerance VIF  يدار معنی

 17/1 848/0 2/0 038/0  پیگیري

  

9/1 

 9/1 523/0 2/0 053/0  افراطی گذاري سرمایه

 05/1 947/0 28/0 109/0  انصاف

  35/1  425/0  07/0  079/0  طلبی منفعت

  62/1  620/0  065/0  081/0  فردگرایی

  
 Durbinاستقالل خطاها توسط آماره 

Watson و نشان از  9/1آمد و مقدار آن  به دست
همچنین هم خطی توسط . قل بودن خطاها بودمست

به دست آمد که توسط دو  collinearityآزمون 
مورد بررسی قرار  VIFو  tolerance مؤلفه

متغیرها بیشتر از  toleranceو باید ارزش  گیرد می
باشد که  10متغیرها کمتر از  VIF و ارزش 1/0

 در پژوهش حاضر براي متغیر مالك ارزش
tolerance ش و ارزVIF در حد مطلوب است .

 کولموگروف اسمیرنوفتوزیع نرمال توسط آماره 
باشد  <05/0pکه مقدار آن باید  شود میسنجیده 

که در پژوهش حاضر براي متغیر پیگیري 
)2/0p=( ،افراطی  گذاري سرمایه)2/0p=( ،

و ) =07/0p( طلبی منفعت، )=28/0p(انصاف 
ین بنابرا؛ آمد به دست )=065/0p(فردگرایی 

مورد  رگرسیون در پژوهش حاضر هاي فرض پیش
 .بررسی و تائید قرار گرفت

 کنندگی بینی پیش نقش بررسی جهت
تبادل اجتماعی بر ازدواج به وصال  هاي سبک

 چندمتغیري گام به گام رگرسیون از نرسیده
 5و  4 جدول در آن نتایج خالصه که شد استفاده

  .است شده ارائه
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 تبادل اجتماعی هاي سبکون گام به گام ازدواج به وصال نرسیده بر اساس نتایج رگرسی. 4جدول 

 Ss Df  Ms F  P  R  R2 مدل  مدل

  
1 

  143/0  379/0  0001/0  51/36  19/18821  1 19/18821  رگرسیون
          46/515  218  48/112374  باقیمانده

            219  68/131195 کل

  
 اجتماعی تبادل هاي سبکاساس  بر نرسیده صالو به ازدواج ضرایب رگرسیون گام به گام .5 جدول

  t P  ضریب بتا Bضریب   بین پیشمتغیر مدل

  0001/0  09/51    98/394  ثابت  1
 0001/0  -04/6  -379/0  -02/2  انصاف

  
1  

  321/0  994/0  098/0  546/0  پیگیري
  49/0  -81/2 078/0  76/1  فردگرایی

 719/0  -36/0 037/0  164/0  طلبی منفعت
  586/0 -692/0 06/0  615/0  افراطی گذاري سرمایه

  
، دهد مینشان  5و  4که جداول  طور همان

ازدواج به وصال نرسیده بر اساس  بینی پیش
تبادل اجتماعی فقط در سبک انصاف  هاي سبک

پیگیري،  تأثیرضریب ). =B-02/2(معنادار است 
افراطی به  گذاري سرمایهو  طلبی منفعتفردگرایی، 
 و =54/0B= ،76/1B= ،64/0B(ترتیب 

61/0B= (ها  بنابراین با توجه به این یافته؛ است
، ازدواج به وصال تواند میفقط سبک انصاف 

قادر به  ها سبککند و بقیه  بینی  نرسیده را پیش
. ازدواج به وصال نرسیده نیستند بینی پیش

همچنین روش تحلیل رگرسیون چند متغیري گام 
درصد  14به گام نشان داد، سبک انصاف 

)143/0R2= ( از واریانس ازدواج به وصال
  .کند مینرسیده را تبیین 

  
  و بحث گیري نتیجه
که بیان شد، این پژوهش با هدف بررسی  طور همان

اختالل  بینی پیشتبادل اجتماعی در  هاي سبکنقش 
نتایج . ازدواج به وصال نرسیده صورت گرفت

واج ازداختالل  حاصل از این پژوهش نشان داد که
تبادل اجتماعی  هاي سبکبا همه  به وصال نرسیده

انصاف و  طلبی منفعتشامل پیگیري، فردگرایی و 
دارند، اما فقط  دار معنیافراطی رابطه  گذاري سرمایه

ازدواج به وصال اختالل  تواند میسبک انصاف 
پیشین  جینتا با ها یافته نیا .کند بینی پیشرا  نرسیده
؛ 2012ر و همکاران، خجسته مه( دارد یهمخوان

؛ عزیزپور و 2014موالیی نژاد و همکاران، 
؛ 2011 مستون، و ؛ استفنسون2016صفارزاده، 

؛ وامویی و 2014؛ هوپ، 2015کالرك و همکاران، 
 ـ سانتوس و فنتزـ  ؛ سانچز2015همکاران، 

  ).1397؛ شریفیان و همکاران، 2016ایگالس، 
 با مطابق، گفت توان می ها یافته نیا نییتب در

حفظ یا انحالل یک رابطه  یاجتماع تبادل هینظر
بین  هاي هزینهو  ها پاداشمبتنی بر نحوه تبادل 
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به عبارت دیگر حفظ یا انحالل ؛ اعضاي رابطه است
یک رابطه به این بستگی دارد که اعضاي یک رابطه 

ي مربوط به ادامه یا ها پاداشیا  ها هزینهچگونه 
بنابراین شناخت ؛ کنند میخاتمه رابطه را ارزیابی 

و  ها هزینه ناخودآگاهحاصل از محاسبه آگاهانه یا 
مزایاي مربوط به ادامه یا خاتمه یک رابطه، وضعیت 

بر اساس این تئوري افراد . کند میآن رابطه را تعیین 
هستند و تالش  دهنده پاداشبه دنبال مبادالت 

 اه پاداشو مقایسه با  ها هزینهکمتري را براي حفظ 
باقی  روشن است که یک فرد در یک رابطه. کنند می
از  تر قويدرونی آن  هاي جاذبهاگر  ماند می

بنابراین ؛ باشد و بالعکس بیرونی آن هاي جاذبه
 و رفتارها با اجتماعی تبادل گفت که رویکرد توان می

دارد و  خاصی متقابل رابطه جنسی احساسات
 شوهر با اجتماعی تعامل در زن ادراك گفت توان می
 تواند می جنسی رابطه انجام و درخواست هنگام در

 تا را آن با همراه لذت و ها هیجان و جنسی رفتار
 و فنتزـ  سانچز( دهد قرار تأثیر تحت زیادي حدود

مطابق با تئوري تبادل . )2016ایگالس،  ـ سانتوس
به نقل از ناکونزي  1959(تیابوت و کلی اجتماعی، 
 – ها پاداش(ند، وقتی سود معتقد) 2008و دنتن، 

از تبادل زناشویی عادالنه درك شود، تمایل ) ها هزینه
به پیشرفت و همبستگی در روابط زناشویی وجود 

همبستگی در یک رابطه زناشویی فقط بر . دارد
گذشته نیست،  هاي هزینهاساس تجارب پاداش و 

آینده را  مبادالتدر  ها هزینهبلکه انتظارات پاداش و 
نیز معتقد است ) 2001( 1اسپرچر .شود میل هم شام

رضایت جنسی در این  که سه شرط براي داشتن
اول اینکه درون رابطه . شود میتئوري تعریف 

                                                             
1. Sprecher 

دوم اینکه . کم باشند ها هزینهزیاد و  ها پاداشجنسی 
نسبت به آنچه  ها هزینهو  ها پاداشسطوح مقایسه 

نکه بین ، مطلوب ارزیابی شود و سوم ایرود میانتظار 
درون یک رابطه جنسی تعادل  ها پاداشو  ها هزینه

مطابق با این ) 2001(اسپرچر . وجود داشته باشد
دیدگاه فرمولی را براي رضایت جنسی تعریف 

  :از اند عبارتکه  کند می
سطوح ) + (هزینه –پاداش = (رضایت جنسی

برابري ()+ سطوح مقایسه هزینه –مقایسه پاداش 
  ).ینهبرابري هز –پاداش 

بنابراین طبق تئوري تبادل اجتماعی، زوجینی 
نتیجه این ارزیابی را  ها پاداشکه در مقایسه هزینه و 

منصفانه درك کنند به احتمال زیاد از ازدواج خود 
 بدیهیاتبنابراین این حالت یکی از ؛ راضی هستند

شناخت اجتماعی است که نظریه تبادل اجتماعی نیز 
به نقل از  1959کلی، تیابوت و ( دهد مینشان 

لذا نتیجه پژوهش حاضر ). 2008ناکونزي و دنتن، 
آمده فقط  به دستقابل تبیین است؛ طبق نتایج 

اختالل ازدواج به وصال  تواند میسبک انصاف 
 زوجی روابط دیدگاه، این طبق. نرسیده را تبیین کند

 روابط کلیه مانند و است تعاونی روابط از مثال یک
 بین صحیح روابط و عدالت از تبایس می تعاملی
 در). 2010 همکاران، و 2کوگان( شود تشکیل فردي

 در دائماً ناآگاهانه یا و آگاهانه زوجین این تئوري
 در مشارکت از که هستند سودي احتساب حال
 جستجوي در ها آن درواقع. شود می نصیبشان رابطه

 برون و ها داده درون بین تعادل برقراري و عدالت
 عدم احساس زوجین اگر لذا. هستند اه داده

 از زناشویی کارکردهاي در تردید بی کنند، انصاف

                                                             
2. Kogan 
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از  .شد خواهند مشکل دچار جنسی روابط جمله
طرفی شیوع این اختالل مطابق با این نظریه هم قابل 

 اجتماعی، سریع تحوالت امروزه. تبیین است
 و خانواده ساختار تغییر سبب فرهنگی و اقتصادي

 آن تبع به و یکدیگر با آن اعضاي و وابطر الگوي
 زن بیشتر تمایل امر این نتیجه که شده، شوهر و زن
 است زناشویی روابط در عدالت و انصاف به
 دهد می نشان از طرفی مطالعات). 1393 نوکاریزي،(

 قوي ي کننده بینی پیش عنوان به انصاف ادراك که
 اه زوج رابطه ي اولیه مراحل در زناشویی رضایت

 خجسته ؛1983 ،1هاتفلید و پترسون تراپمن،( است
 2هنتون و کیت الید،). 1391 همکاران، و مهر

 انصاف که کردند بیان اي مطالعه طی نیز) 1982(
 طبق بنابراین؛ است رابطه از رضایت قوي بین پیش

 اجتماعی تبادل نظریه مبناي بر که انصاف نظریه
 رزیابیا برحسب رابطه یک از افراد رضایت است،
 در منابع غیرمنصفانه یا منصفانه توزیع از ها آن ادراك

 اسپرچر. شود می بررسی فردي میان روابط طی
 به انصاف ادراك که است نیز معتقد) 2001(

 و) هزینه و پاداش( پیامدها بین تعادل احساس
 بستگی ارتباط در) شوهر و زن( شرکا گذاري سرمایه

 و مهم بسیار عامل انصاف ادراك امروزه. دارد
در  است زناشویی روابط چگونگی در اي کننده تعیین

 افراد نقش و جایگاه سنتی ازدواج در حالی که
 پررنگ و زمان گذشت با اما بود، مشخص و محدود

 اشتغال. کرد فرق اوضاع اجتماع در زنان نقش شدن
 همسر با خانواده درآمدزایی در که شد باعث زنان
 نقش و اقتدار افزایش امر این و شوند شریک خود

 همکاران، و مهر خجسته( شد خانواده در ها آن
                                                             
1. Traupmann, Peterson & Hatfield 
2. Lioyd, Cate & Henton 

 خواستن با اجتماع در زنان شرکت بنابراین؛ )1391
 همراه انصاف مسئله و مرد و زن بین حقوق تساوي

 در که است مهم چنان آن خواهی برابري ادراك. شد
 هم خانگی کارهاي تقسیم مانند تر اهمیت کم مسائل

 و کلفی مطالعه با مطابق است؛ ودهب تأثیرگذار
 از انصاف ادراك کردند، بیان که) 2009( 3میکلسون

 تأثیر زناشویی ناهماهنگی بر خانگی کارهاي تقسیم
  .گذارد می

از طرفی رابطه غیرمنصفانه با افسردگی، 
رنجش، احساس فریب خوردن و یا محروم شدن 

، همچنین اضطراب و پریشانی )2008، 4سالیوان(
، 6، دماریس2011، 5یلد، سالمون و راپسونهاتف(

. همراه است) 2004؛ پري، 2004، 7؛ بنجامین2007
حاکی از ارتباط از طرفی پیشینه مطالعاتی هم 

، به طوري که استاضطراب با اختالالت جنسی 
 جنسی مشکالت بر اضطراب جمله از عواملی تأثیر

 در تقریباً و است شده تأیید زنان در بخصوص
 دارد نقش ، اضطرابزنان جنسی تالالتاخ تمامی

؛ شریفیان 2015؛ ناصري و همکاران، 2005، 8پاین(
) 2010( 9وارد و اوگدن ).a 1397و همکاران، 

که بیشترین علت اختالل ازدواج به وصال  معتقدند
امین سلطانی . استاز درد  ترس نرسیده اضطراب و

 در ایران بیان اي مطالعهنیز طی ) 1381(و همکاران 
زنان مبتال به اختالل ازدواج  درصد از 48که  کردند

به وصال نرسیده که به کلینیک مراجعه کرده بودند، 

                                                             
3. Claffey & Mickelson 
4. Sullivan 
5. Hatfield, E., Salmon, M., & Rapson 
6. Demaris 
7. Benjamin 
8. Payne 
9. Ward & Ogden 
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 به توجه کاهش طریق از اضطراب .اضطراب داشتند
 به تمرکز افزایش و تکلیف به مربوط هاي محرك
 تخریب موجب تهدید، به وابسته هاي محرك

 دایجا با اضطراب حقیقت در. شود می عملکرد
 مانند موضوعاتی به راجع منفی هاي شناخت
 به منجر جنسی فعالیت انجام در ناتوانی یا شکست
 که شده جنسی عمل هنگام شناختی پرتی حواس

 اکبر یعل( گردد جنسی اختالل باعث تواند می
؛ )2017و محتشمی،  پور علیدهکردي، محمدي، 

بنابراین در اختالل ازدواج به وصال نرسیده، عدم 
و اضطراب  شود میانصاف منجر به اضطراب  ادراك

نشانگر نوعی پاسخ ترس شرطی شده به که خود 
تحریک جنسی است، منجر به رفتارهاي اجتنابی در 

 ).2007،ترکولیه و همکاران(شود  رابطه جنسی می

از طرفی مطابق با نظریه تبادل اجتماعی، 
 تعهد و مفاهیم در این نظریه اعتماد ترین کلیدي
نقل  به ؛1978 ،2امرسون و کوك ؛1،1964الب( است

 ضروري عنصر عنوان به اعتماد). 2009از روزنبام، 
 عدالت انتظار و باشند عادل افراد دهد می اجازه که

 ثبات ایجاد شامل هم تعهد. باشند داشته درازمدت
 متقابل پاداش از باالیی سطح طریق از ارتباط در

حس امنیت  اعتماد درواقع). 2009روزنبام، (است 
. نشده فرد دیگري است بینی پیشدرباره رفتارهاي 

مطالعات نشان داده است که سطوح باالتر اعتماد 
سبب افزایش میزان تعهد در روابط زناشویی هم 

از طرفی آسوده،  ).2009، 3سیمپسون( شود می
نشان دادند که ) 2010(خلیلی، دانش پور و لواسانی 

، اعتماد میان ادراك انصاف در رابطه زناشویی

                                                             
1. Blau 
2. Cook, D., & Emerson, 

3 .Simpson 

همسران را افزایش داده که این امر کیفیت رابطه 
) 2013(و همکاران  4پاتریک. برد میزناشویی را باال 

نیز نشان دادند، وجود اعتماد در رابطه ) 2013(
که  دهد میزناشویی بخشش را بین زوجین افزایش 

؛ مسائل کوچک را نادیده بگیرند و این شود میباعث 
همچنین . شود میزناشویی امر موجب کیفیت رابطه 
معتقدند که ) 2009( 5نوریس و زویگنهافت

که سطح اعتماد بیشتري دارند، مدام  هایی زوج
 شان رابطهو  یکدیگراسنادهاي مثبت را نسبت به 

و رضایت باالتري از ازدواج خود  کنند میابراز 
از طرفی وقتی زوجین به هم اعتماد نکنند،  .دارند

گذارند  را با هم در میان نمیافکار و احساسات خود 
و این عدم ابراز احساسات، ارتباط جنسی را دچار 

طبق پیشینه مطالعاتی عدم . کند میاختالل 
خودابرازگري جنسی با اختالالت جنسی از جمله 
اختالل ازدواج به وصال نرسیده در ارتباط است 

؛ شریفیان و 2009، 6اندرسون و سیرونواسکی(
به ). 1392امی و همکاران، ؛ بهر1397bهمکاران، 

طبیعی به سرعت و طی شش  هاي زوجطور معمول 
خود را  هاي احساسو  کنند میهفته به هم اعتماد 

 جنسی در امیال نکردن ابراز، کنند میبه دیگري ابراز 

 کند میبازي  نقش مهمی جنسی اختالل ایجاد
 موارد از بسیاري در .)1392بهرامی و همکاران، (

، یک شود می باعث ها هیجانردن نک بیان همین
 زیرا یابد، تداوم طوالنی بسیار مدت جنسی، مشکل

. شوند نمی حل نشود، صحبت مسائل مورد در تا
، این اختالل شود میباعث  شاید یکی از عواملی که

 صحبت یطرف از .دوام یابد، همین مورد باشد ها سال

                                                             
4. Patrick 
5. Norris, S. L., & Zweigenhaft 
6. Andersen, B. & Cyranowski 

41  



  
 نرسیده وصال به ازدواج بینی پیش در اجتماعی تبادل تئوري نقش :و همکاراننیا  صفاري مجید

  
 

 يامر جوامع از ياریبس در یجنس مسائل ةدربار
 و فرهنگ به وابسته اریبس مسئله نیا و است رآو شرم
 در زنان مثال عنوان به. است یتیقوم هاي نگاه

 خود یجنس یالتتما ةدربار که اند پذیرفته ما فرهنگ
 یتینارضا و کنند صحبت کمتر ییزناشو یزندگ در

 رو روبه شهیکلین ا با ها آن. کنند ابراز کمتر را خود
به رفتار  یک زن خوب هرگز راجع« که هستند

 تأکیداز سوي دیگر . »کند مین صحبت خودجنسی 
 به ازدواج، زمان تا یزگیدوش و ینخوردگ دست بر

 شب در شدن برهنه و یاجتماع ارزش کی عنوان
 جامعه، که ممنوعه ۀنقط به شدن وارد و یعروس اول

 آن به وابسته يادیز حد تا را دختر یزندگ ارزش
. کند می رو روبه یدوگانگ کی با را فرد ،داند می

. بشود دیبا اکنون و شد می دینبا آنچه نیب یدوگانگ
بنابراین داشتن  ؛)1392ران، اموالئی نژاد و همک(

اجزاي تئوري تبادل  ترین کلیديتعهد و اعتماد که از 
اجتماعی است، با ادراك انصاف یا همان 

فرهنگی در ارتباط  هاي کلیشهبرابرخواهی در بستر 
وقتی رابطه زناشویی منصفانه به عبارتی . است

، کند مینباشد، اعتماد بین زن و شوهر کاهش پیدا 
این کاهش اعتماد از طرفی منجر به عدم 
خودابرازگري جنسی و از طرفی هم موجب ادراك 

که این عوامل یک چرخه  شود میعدم انصاف 
معیوب در رابطه جنسی بین زن و شوهر ایجاد 

  .کنند می
عدم ادراك انصاف  فت،گ توان میدر مجموع 

از طرف زنان منجر به اضطراب در رابطه جنسی، 
 شود میعدم اعتماد و عدم خودابرازگري جنسی 

 هاي کلیشهکه این عوامل در بستر انتظارات و 
 جنسی در اختالل توانند میاجتماعی  ـ فرهنگی

مطمئناً  .ازدواج به وصال نرسیده نقش داشته باشد
مل دیگري همچون طبق پیشینه مطالعاتی عوا

و  نفس عزت درد، کمی بینی پیشگناه،  احساس
دهکردي و  اکبري علی( کفایتی بی احساس

در این اختالل نقش دارند؛ ... ، )2017همکاران، 
منتها مطالعه حاضر سعی کرد تا از دیدگاه 

با توجه . روانشناسی اجتماعی به این اختالل بنگرد
 چندبعديو  چندعاملیبه اینکه اختالالت جنسی 

، بستري براي تواند میهستند، بررسی از این منظر 
براي مداخالت بالینی  اي زمینهمطالعات آینده و 

در حوزه روانشناسی اجتماعی آماده کند و مطمئناً 
دیدگاه روانشناسی اجتماعی در کنار سایر 

در  مؤثر، براي فهم عوامل تواند میرویکردها 
دواج به وصال اختالل از ویژه بهاختالالت جنسی 

 .باشد مؤثرنرسیده مفید و 

 هاي محدودیتلذا، مطالعاتی با توجه به 
 ـ پژوهش از جمله عدم کنترل طبقه اقتصادي

 وگروه نمونه  یتیشخص یرهايمتغاجتماعی، 
سبک  اي مداخلههمسر، به نقش  هاي ویژگی

انصاف جهت کاهش مشکالت جنسی زنان مبتال 
ده به درمانگران به اختالل ازدواج به وصال نرسی

  .شود میحوزه سالمت جنسی پیشنهاد 
  

  تشکر و قدردانی
از تمامی پزشکان متخصص زنان و مدیران مسئول 

نیک اندیشه پیشرو، درخشش  هاي کلینیکمحترم 
اورولوژي زنان و  تازه و کلینیک تخصصی

سالمت جنسی، همچنین زنان مبتال به اختالل 
حاضر  ازدواج به وصال نرسیده که در پژوهش

شرکت کردند و کلیه عزیزانی که ما را در انجام 
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