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Introduction: The present study was conducted with the aim of investigating the prevalence of
vaginismus and some psychological factors related to it in married women.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2017 on 288 married
women in Tehran (Iran). Participants were selected by available method. Data collection tools
included personal characteristics questionnaire and sexual autonomy questionnaires, women's
sexual performance index, Eysenck's guilt, Enrich's marital satisfaction, body image concern and
defense mechanisms. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 16) and
correlation tests and stepwise regression model.
Results: In the analysis of the results, according to the mean and standard deviation of 8.06 and
4.08, the prevalence of symptoms of vaginismus disorder was estimated at 16.6% (49 women).
The obtained results show that there is a positive relationship between the symptoms of
vaginismus disorder (the higher the score of the person in this scale, the lower the severity of the
disorder) with concern about body image and marital satisfaction, and there is a negative
relationship with rational justification. Also, there is no significant relationship between guilt,
various defense mechanisms and sexual autonomy with symptoms of vaginismus disorder. The
stepwise regression results showed that the linear combination of marital satisfaction (B = 0.71,
P = 0.001) and rational justification (B = - 0.001, P = 0.13) were predictors of vaginismus
disorders in these women.
Conclusion: In women with lower marital satisfaction, the rate of vaginismus disorder was. If a
person has a favorable image of his body and at the same time the level of marital satisfaction is
low, she unconsciously suffers vaginismus in order to maintain himself for a better marital
relationship. The stronger a person's rational justification for not having a relationship is, the less
she tries to face her fears and have sex.
Keywords: Vaginismus, Defense Mechanisms, Body Image, Guilt Feeling, Sexual Autonomy,
Marital Satisfaction.

Health Research Journal; Volume 7, Issue 4, pages 288-299

Health Research Journal, Volume 7, Issue 4, Summer 2022

Original Article

Downloaded from hrjbaq.ir at 4:23 +0330 on Tuesday January 10th 2023

T

he pleasure of sexual activity is one of the most important pleasures that makes the hardships
and problems between couples bearable. This is why researchers believe that marital satisfaction
always depends on sexual satisfaction. Therefore, any disorder that leads to inconsistency and,
as a result, dissatisfaction with sex, can lead to sexual misconduct. Vaginismus is a type of sexual
misconduct in women that is defined as a barrier to vaginal penetration. The International Committee
for the Study of Vaginismus describes persistent forms of impermissibility of penetration (penis, finger
or any other object) into the vagina, despite the desire of the woman, although there are few studies in
this field, but the prevalence of vaginismus in the general population is 16% and in patients referred to
outpatient clinics sexual dysfunction 5 to 17% has been reported. The prevalence of vaginismus in Iran
is unknown and few studies have been performed in this regard. Vaginismus is a sexual disorder in
women that is accompanied by severe sexual anxiety and panic. Anxiety, fear and worry can reduce
sexual desire and fear of intercourse. Patients with sexual dysfunction sometimes use restraint of sexual
desire to protect themselves against their subconscious fears about sex. Vaginismus may be a defense
mechanism against sexual threats. Defense mechanisms, based on what we know from psychodynamic
theories, are subconscious processes that are activated in stressful and threatening situations and remove
unpleasant and annoying effects from consciousness.
Body image is one of the most important and effective psychological factors in women's sexual
function. Guilty feelings, on the other hand, is defined as a violation of the norms and values taught to
us by our predecessors, which leads to a loss of self-confidence. People with sexual dysfunction often
feel ashamed and guilty about their sex. Sexual autonomy, on the other hand, is a person's perception
of the extent to which his or her sexual behaviors are self-directed and is a hallmark of mental health
and is associated with the experience of orgasm.
Accordingly, the present study was designed to investigate the prevalence of vaginismus and its
relationship with marital satisfaction, defense mechanisms, body image worries, guilty feelings and
sexual autonomy among married women in Tehran in order to better plan educational and treatment to
reduce injuries in the field. Marital relationships and consequently its effect, help in the level of marital
satisfaction.
Materials and Methods
This descriptive study was performed on 288 married women referring to cultural centers in Tehran
during 1397. In this study, according to the selection of the first type of error, equal to 0.05 and
according to the mean and standard deviation of 8.06 and 4.08, the prevalence of vaginismus syndrome
was estimated to be 16.6% (49 people).
The sampling method was such that at first, three cultural centers were randomly selected and the
researchers referred to these cultural centers and handed over the questionnaires to them in order to
complete them if women wished and had the inclusion criteria. Inclusion criteria included having
literacy, no history of chronic psychiatric disorders and use of psychiatric drugs, no diabetes, high blood
pressure and no addiction.
Data were collected using questionnaires of sexual autonomy scale, female sexual function index,
Eysenck s guilt sense scale, Enrich's marital satisfaction scale, body image concern Inventory and
defenses mechanisms inventory. Data were analyzed using SPSS software (version 16). In order to
investigate the factors that could predict the symptoms of vaginismus disorder, a stepwise regression
model was used.
Result
To evaluate the prevalence of vaginismus disorder, the frequency of individuals whose mean scores
were a standard deviation lower than the mean scores of vaginismus was obtained. According to the
mean and standard deviation of 8.06 and 4.08, the prevalence of vaginismus syndrome was estimated
to be 16.6% (49 patients).
There was a positive relationship between vaginismus syndrome (the higher the score in vaginismus
questionnaire, the less severe the disorder) with body image concern and marital satisfaction, and a
negative relationship with rational justification. This means that the more you worry about the body
image, the less intense the vaginismus. This means that people who have a good image of their body
are more likely to have a disorder.
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There is also no significant relationship between guilt feeling, other defense mechanisms and sexual
autonomy with vaginismus syndrome.
The linear combination of marital satisfaction and rational justification is the most important predictor
of vaginismus syndrome in women.
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بررسی شیوع واژینیسموس و ارتباط آن با رضایت زناشویی ،مکانیسمهای دفاعی ،تصویر
بدنی ،احساس گناه و خودمختاری جنسی در زنان متأهل

 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 3گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سجاد ،مشهد ،ایران
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دریافت1322/1/22 :
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چکیده
مقدمه :مطالعه حاضر باهدف بررسی شیوع واژینیسموس و برخی از عوامل روانشناختی مرتبط با آن در زنان متأهل انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی در سااا  1317بر روی  288نفر از زنان متأهل شااهر تهران انجام شااد .رو نمونهگیری در
د سترس بود .ابزار گردآوری دادهها شامل پر س شنامه م شخ صات فردی و پر س شنامههای خودمختاری جن سی ،شاخص عملکرد
جنسی زنان ،احساس گناه آیزنک ،رضایت زنا شویی انریچ ،نگرانی از تصویر بدنی و مکانیسمهای دفاعی بود .تجزیهوتحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )19و آزمونهای همبستگی و مد رگرسیون گامبهگام انجام شد.
نتایج :در تحلیل نتایج ،با توجه به میانگین و انحراف معیار  8/49و  ،4/48شیوع ن شانگان اختال واژینی سموس  19/9در صد (41
نفر) برآورد شد .نتایج بهدستآمده نشاندهنده این است که بین نشانگان اختال واژینیسموس (هرچقدر نمره فرد در این مقیاس
باالتر با شد یعنی شدت اختال کمتر ا ست) با نگرانی از ت صویر تن و ر ضایت زنا شویی رابطه مثبت و با توجیه عقلی رابطه منفی
وجود دارد .همچنین بین احساس گناه ،انواع مکانیسم های دفاعی و خودمختاری جنسی با نشانگان اختال واژینیسموس رابطهی
معنیداری وجود ندارد .نتایج رگر سیون گامبهگام بیانگر این بود ترکیب خطی ر ضایت زنا شویی ( ) B =4/71,P=4/441و توجیه
عقلی ( ) B =-4 /13,P=4/441به ترتیب پیشبینهای نشانگان اختال واژینیسموس در زنان است.
نتیجه گیری :افرادی که رضااایت زناشااویی پائین تری دارند ،میزان اختال واژینیسااموس در آنها باالتر اساات .اگر فرد تصااویر
مطلوبی از بدن خود دا شته با شد و درعینحا میزان ر ضایت زنا شویی هم پایین با شد به صورت ناه شیار دچار واژینی سموس
می شود تا خود را برای یک رابطه زنا شویی بهتر حفظ کند .هرچقدر توجیه عقلی مبنی برندا شتن رابطه در فرد قویتر با شد فرد
کمتر برای مواجهه با ترسهای خود و برقراری رابطه جنسی ،تال و اقدام میکند.
کلمات کلیدی :واژینیسموس ،مکانیسمهای دفاعی ،تصویر تن ،احساس گناه ،خودمختاری جنسی ،رضایت زناشویی.
*نویسنده مسئول :نسترن صدری ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین ،ایران .تلفن:
 ،4181124911897ایمیلsadri11983@gmail.com :
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تمایالت و فعالیت های جنسی امری واقع بینانه محسوب شده و مانند
سایر اعما فطری انسان از آغاز تولد کودک وجود داشته و متناسب
با رشد او متحو و شکوفا می گردد .فعالیت جنسی بخشی از زندگی
و رفتار انسان است و چنان باشخصیت فرد درهم آمیخته که صحبت
از آن به عنوان پدیده ای مساااتقل غیرممکن به نمر میرساااد [.]1
سااازمان بهداشاات جهانی رابطه جنساای بین همسااران را مترادف با
مقاربت جنساای نمی داند و معتقد اساات که هدف آن فقط تجربه یا
عدم تجربه اوج لذت جنسی نیست .رفتار جنسی ترکیبی از مفاهیم،
نگر ها ،تجربهها ،فعالیت ها ،اح سا سات و اندی شههای همراه با آن
است .اساس رابطه جنسی لذتگیری و لذت بخشی است [ .]2لذت
حاصل از فعالیت جنسی از مهمترین لذت هایی است که یک فرد در
طو عمر خود از آن بهرهم ند میشاااود و این لذت اساااات که
سااختی های زندگی و مشااکالت بین زوجین را قابل تحمل مینماید
[ . ]3به این خاطر اساات که محققین معتقدند که رضااایت از رابطه
زناشااویی همواره درگرو رضااایت از رابطه جنساای اساات [ .]4لذا
هرگونه اختال که منجر به ناهماهنگی و درنتیجه ،عدم رضاااایت از
رابطه جنسی شود ،می تواند بدکاری جنسی را به همراه داشته باشد
[ . ]5یکی از انواع بدکاری های جنسی در زنان واژینیسموس است که
به عنوان م مان عت از دخو واژی نالی تعریف شاااده اسااات .کمی ته
بینالمللی بینرشتها ی واژینیسموس را اشکا مداوم در اجازه دخو
(آلت جن سی ،انگ شت و یا هر شیء دیگری) به واژن علیرغم تمایل
و خواساات زن ،توصاایف کرده اساات [ .]9اگرچه مطالعات اندکی در
این زمینه وجود دارد ،امّا شیوع واژینیسموس در جمعیت عادی  1تا
 9درصاااد و در بی ماران مراج عه کن نده به کلین یک های سااار پایی
اختالالت عملکرد جنسی  5تا  17درصد گزار شده است .بر اساس
گزار ها واژینیسموس بیشترین میزان پذیر در واحدهای درمانی
اختال ع ملکرد جنساای با درصااد  43تا  75بوده اساات [ .]7میزان
شیوع واژینی سموس در ایران م شخص نی ست و مطالعات اندکی در
این رابطه انجامشده است [.]8
ارتباط اختالالت جنساای با عوامل مختلفی در پژوهشهای گوناگون
موردبرر سی قرارگرفته ا ست و واژین سموس یک نوع اختال جن سی
در زنان ا ست که توأم با ا ضطراب و هراس های شدید جن سی ایجاد
میشود  .اضطراب ،هراس و نگرانی میتواند باعث کاهش میل جنسی
و ترس از مقاربت شود [ . ]1گاهی بیماران مبتالبه اختال جن سی از
مهار میل جنسااای بهگونها ی دفاعی برای محافمت از خود در مقابل
ترس های ناخودآگاه شان در مورد م سائل جن سی ا ستفاده میکنند.
واژینی سموس ممکن ا ست یک نوع مکانی سم دفاعی علیه تهدیدات
جنسی باشد [ .]14مکانی سمهای دفاعی بر اساس آنچه از نمریههای
روان پویشی میدانیم  ،فرآیندهای درون روانی ناهشیاری هستند که
در موقعیت ها ی تنیدگی زا و تهدید برانگیز فعا میشاااوند و اثرات
نامطبوع و د آزار را از هشااا یاری میران ند  .ادراک ت هد ید از م نابع
درونی و یا از جهان برونی از جانب من ،ساااختار اخیر را وامی دارد تا
جایی که میتواند از ا ضطراب برآمده این حس تهدید شدگی بکاهد
و یا الاقل از شدت تاب نیاوردنی آن بکاهد ،اضطرابی که هشیاری آن
را تاب نمیآورد [ .]11فریدمن ( 1192؛ به نقل از کونکان و همکاران،

 )2412معتقد ا ست؛ مکانی سمهای دفاعی که زنان دارای اختال در
روابط زناشااویی برای مقابله با احساااسااات متناقض در مورد رابطه
جن سی ا ستفاده میکنند ،درنهایت بخ شی از ویژگیهای شخ صیتی
آن ها میشاااود [ .]7کاساااتا و همکاران ( )2414معتقدند که افراد
دارای اختال جن سی از مکانی سمهای دفاعی ر شد نایافته ا ستفاده
میکنند ،استفاده از مکانیسمها ی دفاعی رشد نایافته با مصرف الکل،
قبل از رابطه جنساای ارتباط مسااتقیم و معناداری دارد و به کاهش
لذت جنساای منجر میشااود [ . ]12ساااالری ،روشاان و مقدسااین
( ) 1314در پژوهش خود نشااااان داد ند که ز نان دارای مشااا کل
بدکارکردی جنساای از مکانیساامهای دفاعی رشااد نایافته اسااتفاده
میکنند درحالیکه مکانی سمهای دفاعی رشد یافته نقش معنیداری
در کیفیت زندگی این زنان دارد [.]11
یکی دیگر از عواماال موردبحااث در اختالالت جنسااای و بااه ویژه
واژینیسااموس مشااکالت ارتباطی اساات [ ]13و رضااایت زناشااویی
به صورت نگر مثبت و لذتبخش زن و شوهر از جنبههای مختلف
روابط زناشاااویی تعریف میشاااود که دربردارنده ارتباط ،مساااائل
شخصیتی ،حل تعارض ،روابط جنسی و فرزندان است [ .]14با توجه
به یافتههای پژوهشها  ،رضااایت از رابطه جنساای یکی از مؤلفههای
رضایت زناشویی است [ ]15و رضایت از رابطه جنسی یک احساس
ر ضایتبخش شخ صی تعریف می شود که در آن فرد نیاز جن سی و
انتمارات خود و همسااار را برآورده شاااده میداند و به طورکلی
ارز یابی مث بت و خوشاااای ندی از راب طه جنسااای خود دارد [.]19
پژوهشها بیانگر آن اساات که میزان سااا های زندگی مشااترک در
رضااایت از رابطه جنساای مؤثر اساات و با افزایش سااا های زندگی
مشااترک ،تعداد دفعات روابط جنساای و درنتیجه عملکرد جنساای
مطلوب کاهش مییابد و موجب افزایش اختال در عملکرد جنساای
میگردد [ .]17مشاااکالت زوجین در واکنش های هی جانی ،ابراز
عواطف و پاسخدهی به آن ،حل تعارضها ،ارتباط کالمی و غیرکالمی
و تقسااایم نقش و به طورکل ی الگوهای رفتاری ناساااازگار زوجین در
افزایش نار ضایی جن سی و واژینی سموس مؤثر ا ست [ ]18از سوی
دیگر زنان مبتالبه واژینی سموس از روابط جن سی خودداری میکنند
و تعداد دفعات روابط جن سی و ر ضایت زنا شویی آنان پایین ا ست.
کونکان و همکاران ( ) 2413در پژوهش خود نشاااان دادند که زنان
مبتالبه اختال واژینیسااموس در مقابله با زنان عادی ،فراوانی رابطه
جنسی ،رضایت زناشویی ،اجتناب از برقراری رابطه جنسی و ارگاسم
پایینی دا شتند [ . ]7شریفیان ،صفاری نیا و علیزاده فرد ( )1317در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سازگاری زناشویی و اضطراب
رابطه جنسااای بهصاااورت مساااتقیم ،شااادت نشاااانههای اختال
واژینیسموس را در زنان پیشبینی میکنند [.]11
همچنین یکی دیگر از متغیرهایی که به نمر میرسد با واژینیسموس
در ارتباط با شد ،نگر زنان در مورد ت صویر بدنی خود ا ست [.]24
چراکه برای زنان تمایالت جنسی ،شامل احساسات شخص نسبت به
بدن خود ،نیاز به لمس ،عالقه به فعالیتهای جنسی ،ارتباط نیازهای
شاااخص با شاااریک زندگی و توانایی انجام فعالیتهای جنسااای
رضایتبخش است .بااینحا  ،برای بسیاری از زنان ،تمایالت جنسی
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مواد و روشها
این مطالعه توصاایفی در طی سااا  1317بر روی  288نفر از زنان
متأهل مراجعهکننده به فرهنگ سااراهای شااهر تهران انجام شااد .در
این پژوهش با تو جه به انت خاب خ طای نوع او م عاد  4/45و با
توجه به میانگین و انحراف معیار  8/49و  4/48شااایوع نشاااانگان
اختال واژینیسموس  19/9درصد ( 41نفر) برآورد شد.
رو نمونهگیری بدینصاااورت بود که در ابتدا ساااه فرهنگسااارا
به صورت تصادفی انتخاب و پژوهشگران به این فرهنگ سراها مراجعه
و به صورت در د سترس در صورت تمایل زنان و دا شتن معیارهای
ورود به مطالعه ،پرساااشااا نامه ها را جهت تکم یل به آنان واگذار
می کردند .معیارهای ورود به مطالعه شامل دا شتن سواد خواندن و
نو شتن ،عدم سابقه ابتال به اختال های روانپز شکی مزمن و م صرف
داروهای روان پزشااکی ،عدم ابتال به بیماریها ی دیابت ،فشااارخون و
هم چنین عدم اعتیاد بود .برای جمع آوری دادهها از پرسااشاانامههای
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فراتر از توانایی برقراری مقاربت اساات و ایدههایی از تصااویر بدن،
زنانگی ،جذابیت و تواناییهای فرزند آوری را در برمیگیرد .همچنین
میتواند به عنوان یک مفهوم گسترده تر در نمر گرفته شود که شامل
مؤلفههای عاطفی ،فکری و فرهنگی -اجتماعی است [ .]21بر اساس
مطالعات ،تصااویر نهنی از بدن خود از عوامل روانشااناختی مهم و
مؤثر در عملکرد جنسی زنان است [ . ]22طغر و کاباکچی ()1117
بین تصاویر بدنی و واژینیساموس همبساتگی ضاعیف ولی معنیدار
گزار کردند [ . ]24کونکان و همکاران ( )2412نقش عوامل مرتبط
با واژینی سموس را در بین  44زن مبتالبه این اختال برر سی کردند
و در یافت ند که از بین  44زن دارای اختال واژینیساااموس 7 ،نفر
گزار کرده بود ند که نگر منفی در مورد تصاااویر بدنی خود
داشتند [ .]7ریسینگ ( ) 2412در پژوهش خود نشان داد؛ زنانی که
اختال واژینی سموس طوالنی مدتی دا شتند ،دارای سطح باالی درد،
ترس از نزدیکی ،فقدان کنتر  ،تصااویر بدنی منفی نساابت به ارگان
تناساالی خود داشااتند و درنتیجه از مقاربت جنساای تنفر داشااتند
[ . ]23مایله ،برگر سون و المبرت ( )2414به برر سی و ضعیت ت صویر
بدنی در زنان مبتالبه اختال جنسی مقاربت دردناک برانگیختهشده
اول یه و ثانویه پرداخت ند و دریافت ند زنانی که تصاااویر بدنی منفی
داشتند ،دارای اختال جنسی بیشتری هستند [.]24
از طرف دیگر درباره احساااس گناه و واژینیسااموس میتوان چنین
بیان کرد که احسااااس گناه به عنوان نوعی سااارپیچی از هنجارها و
ارز ها یی که پی شینیان به ما یاد دادهاند ،تعریف می شود که باعث
از بین رفتن اعتمادبهنفس فرد می شود  .درواقع ،اح ساس گناه باعث
می شود  ،عملکرد فرد در محیط ،همراه با ا ضطراب و ترس شود و او
نتوا ند خود را با محیط های مختلف به خوبی سااااز گار ک ند [.]25
رو سن ( ) 2441معتقد ا ست افراد دارای اختال جن سی ،معموالً در
رابطه جنسااای خود احسااااس شااارم و گناه میکنند [ .]29برمن و
همکاران ( )2443در پژوهش خود نشااان دادند که تعدادی از زنان،
اح سا سات درونی منفی مانند شرم و کاهش اح ساس ارز و انزجار
را در رابطه جن سی خود ابراز دا شتند و از فقدان یک اح ساس مثبت
خاص و اعتمادبهنفس شااکایت کردند .در مطالعات جدید ،رابطه بین
بدکارکردی جنسی زنان و احساسات و اقدامات منفی مانند احساس
گ ناه و خ جا لت را تأی ید کرده ا ند [ . ]27در پژوهش ع بداللهی و
همکاران ( ) 1319نشان داده شد که احساس گناه با بدکاری جن سی
در ارتباط اساات [ . ]28واژینیسااموس به عنوان یک اختال جنساای
عالوه بر اینکه میتواند منجر به ناسااازگاری زناشااویی ،گسااسااتگی
رابطه زناشویی ،مقاربت جنسی ناقص شود ،میتواند بر احساس گناه
در زنان نیز تأثیر بگذارد آچور و همکاران ( )2411در مطالعه خود
دریافتند ،اگر م شکلی مانند واژینی سموس در زنان ظاهر شود ،باعث
اح ساس گناه ،ع صبانیت ،شرم و کاهش عزتنفس بیماران می شود
[.]21
از سوی دیگر خودمختاری جنسی به عنوان یک واکنش شناختی به
نقش جن سی ،به نمر میر سد که بر سالمت جن سی زنان تأثیرگذار
باشااد [ . ]34خودمختاری جنساای به عنوان میزان و احساااس کنتر
عمومی افراد روی فشاااارهای خارجی که در موقعیتهای جنسااای
دارند ،تعریف می شود [ . ]31خودمختاری جنسی یعنی ادراک فرد از
میزانی که رفتارهای جنساایا توسااط خود هدایت میشااود و

یکی از شاااخصها ی سااالمت روانی محسااوب میشااود و باتجربه
ارگا سم در ارتباط ا ست .زنانی که خودمختاری جن سی باالیی دارند،
بی شتر تمایل دارند تا درگیر رفتارهای جن سی قبل از دخو شوند و
همین امر احتما ارگاسااام را در آنان افزایش میدهد .به عالوه این
زنان بعد از ار ضای شریک جن سی خود تمایل بی شتری برای ادامه
دادن به رفتارهای جنسااای تا رسااایدن به ارگاسااام دارند [.]32
خودمختاری جنساای عامل شااناختی مؤثر در پذیر رابطه در بین
زنان و مردان اسااات .درنتیجه شاااناختها ی منفی مرتبط با پذیر
هنجارهای ساانتی جنساای ،زنان بیشااتر در معرض تجربه پیامدهای
هیجانی منفی در بافت و زمینه جن سی ه ستند و این نوع شناختها
و هیجانات منفی میتوانند مانع برابری جنسیتی در رابطه عاشقانه و
جن سی شود .نتایج تحقیق پگی و همکاران ( )2419ن شان داد زنانی
که پایبندی بیشتری به آداب و سنن داشتند ،هیجانات منفیتری در
هن گام راب طه جنسااای را تجر به میکرد ند ،خودمخ تاری جنسااای
پایینتر ی داشااتند و درنتیجه از انجام فعالیتهای جنساای اجتناب
میکردند  .افراد دارای خودمختاری جنسی پایین انگیزههای اجتنابی
باالیی برای عمل جنسی نشان میدهند [ . ]34سانچز ،کیفیر و یابارا
( ) 2449در پژوهش خود به این نتیجه رسااا یدند که خودمخ تاری
جنساای با لذت جنساای ارتباط مثبت دارد .معموالً این تصااور وجود
دارد که خودمختاری جن سی با جذابیتها ی جن سی نا سازگار ا ست.
زنان مبتالبه اختال ارگاساام بر اساااس طرح واره های ساانتی عمل
کرده و اعت قاددار ند ،زن با ید منف عل بوده ،پا پیش ن گذارد و منتمر
بماند تا همسر اقدامی انجام دهد [.]31
بر اسااااس مطالب فوق متغیرهای روانی مانند رضاااایت زناشاااویی،
م کانیسااام ها ی د فاعی ،تصاااویر نهنی از بدن ،احسااااس گ ناه و
خودمختاری جنسی میتوانند با اختال واژینیسموس مرتبط باشند.
بر این ا ساس ،مطالعه حا ضر باهدف برر سی شیوع واژینی سموس و
ارتباط آن با رضاایت زناشاویی ،مکانیسامها ی دفاعی ،تصاویر بدنی،
اح ساس گناه و خودمختاری جن سی در بین زنان متأهل شهر تهران
طراحی شده است تا بتواند به برنامهریزی مناسبتر آموزشی-درمانی
به منمور کاهش آسیبها درزمینهٔ روابط زناشویی و به تبع تأثیر آن
در میزان رضایت زناشویی کمک کند.
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خودمختاری جنساای ،شاااخص عملکرد جنساای زنان ،احساااس گناه
آیزنک ،رضایت زناشویی انریچ ،نگرانی از تصویر بدنی و مکانیسمهای
دفاعی استفاده شد.

بدن توساااط لیتلتون ،آکساااوم و پوری ( )2445تدوین گردید .این
پرسااشاانامه  11آیتمی بوده و از آزمودنی میخواهد که بر روی یک

ابزارهای پژوهش

طیف پنج درجهای لیکرت ( )5-1به ساااؤاالت پاساااخ دهد .نمرات

پرسشنامه خودمختاری جنسی :پرسشنامه خودمختاری جنسی

شاخص عملکرد جن سی زنان :شاااخص عملکرد جنساای زنان،
توسااط روزن و همکاران ( ) 2444برای ارزیابی عملکرد جنساای زنان
در طی  4هفتهی گذ شته طراحی شده ا ست .این پر س شنامهی 11
سااؤالی 9 ،خرده مقیاس شااامل میل جنساای ( 2مورد) تحریک (4
مورد) ،لیزی مهبلی ( 4مورد) ،ارگاساام ( 3مورد) ،رضااایتمندی (3
مورد) و درد ( 3مورد) را ارزیابی میکند .این زیرشاخهها دارای طیف
پا سخ از  4تا  5ا ست و نمرات باالتر ،ا شاره به عملکرد جن سی
بهتر دارد  .پایایی این پرسااشاانامه توسااط سااازندگان آن به رو
هم سانی درونی  4/85و روایی آن منا سب گزار شده ا ست [.]21
هم چنین شاخص عملکرد جنسی زنان در ایران توسط فرخی و شاره
( ) 1381ازنمر اعتبار و پایایی ،مورد تائید قرارگرفته اسااات .الزم به
نکر اسااات که در پژوهش حاضااار تنها از خرده مقیاس مربوط به
واژینیسموس استفادهشده است [.]34
آزمون احساس گناه آیزنک :آزمون احساس گناه آیزنک ()2447
شااامل  34ماده با طیف نمرهگذاری  4و  1اساات .آیزنک (2447؛ به
نقل از ع سگری ) 1388 ،پایایی این پر س شنامه را به رو هم سانی
درونی  4/84و روایی آن را مناساااب گزار کرده اسااات .در داخل
کشور نیز حریری ( 1387؛ به نقل از عسگری )1388 ،جهت سنجش
پایایی این پر س شنامه از دو رو آلفای کرونباا و تن صیف ا ستفاده
کرد و برای هریک به ترتیب ضرایب  4/97و  4/98را به د ست آورد.
حریری ( 1387؛ به نقل از ع سگری )1388 ،همچنین برای سنجش
روایی این پرسااشاانامه ،نمره حاصاال از آن را با نمره سااؤا مالک
همبسته کرد و مشخص شد رابطه معنی داری بین نمره پرسشنامه و
سؤا وجود دارد [.]31
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :پرسشنامه رضایت زناشویی
انریچ تو سط اول سون ،فورینرو و دراکمن ( )1181ساخته شده و 47
سؤا دارد .شیوهی پاسخ ده ی به این پرسشنامه در طیف لیکرت (1
تا  )5ه ست  .سازندگان آن ضریب آلفای این پر س شنامه را  4/71و
روایی آن را مناساااب گزار کرده اند [ . ]32در داخل کشاااور نیز
ساالیمانیان ( ،) 1373پایایی این آزمون را به رو همسااانی درونی
 4/13و روایی سااازه این پرسااشاانامه را از طریق همبسااته کردن با
مقیاس رضایت از زندگی  4/41گزار کرده است [.]33

باالتر ،نگرانی نسبت به تصویر بدنی باالتری را نشان میدهند.
پایایی پرسااشاانامه توسااط سااازندگان آن به رو همسااانی درونی
 4/13گزار شده ا ست .هم چنین لیتلون و همکاران ( )2445روایی
این پرسشنامه را از طریق محاسبه همبستگی با پرسشنامه وسواس
اجباری  4/92و معنیدار گزار کردهاند [ . ]29این در حالی اسااات
که محمدی و سجادینژاد ( ) 1389آلفای کرونباا این پر س شنامه را
 4/84و بساکنژاد و غفاری ( )1389روایی همزمان این پرسشنامه را
با پرسشنامه ارزیابی منفی از ظاهر جسمانی  4/55و معنیدار برآورد
کردهاند [.]31-34
پر س شنامهی مکانی سمهای دفاعی :پر س شنامهی مکانی سمهای
دفاعی دارای  77سااؤا بوده که  14نوع مکانیساام دفاعی را تعیین
می کند .این پرسااشاانامه توسااط حسااینی ( )1387در داخل کشااور
ساااختهشااده اساات .پایایی آزمون از طریق محاساابه آلفای کرونباا
برای دانشااجویان  %84به دساات آمده اساات .محاساابهی ضااریب
همبساااتگی بین تکتک عبارات و نمره کل آزمون ،نشاااان دهندهی
همب ستگی معنادار و باالیی بین بی شتر مکانی سمها باهم و هر یک از
آنها با نمره ی کل آزمون است.
در این پژوهش جهت رعایت اخالقیات قبل از ارائهی پر س شنامهها
هدف تحقیق به خوبی برای آزمودنی ها تشاااریح میشاااد و همهی
آزمودنی ها برای شااارکت در پژوهش رضاااایت آگاهانه داشاااتند.
تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )22انجام
شد .به منمور برر سی عواملی که قابلیت پی شگویی ن شانگان اختال
واژینیسموس را داشتند ،از مد رگرسیون گامبهگام استفاده شد.

یافتهها
در این مطالعه 288 ،نفر از زنان متأهل با دامنه سنی  97 -24سا
و میانگین  37/89بررسااای شااادند 1 .درصاااد از شااارکتکنندگان
تحصاایالت زیر دیپلم 24/4 ،درصااد تحصاایالت دیپلم 9/4 ،درصااد
تحصیالت فوقدیپلم 34/8 ،درصد تح صیالت لیسانس 24/8 ،درصد
تحصاایالت فوقلیسااانس و  1/7درصااد تحصاایالت دکترا داشااتند.
میانگین سا های زندگی مشترک شرکتکنندگان  14 /39سا بود.
جهت برر سی شیوع ن شانگان اختال واژینی سموس ،فراوانی افرادی
که م یانگین نمرات آن ها یک انحراف مع یار پایین تر از م یانگین
نمرات واژینیسموس بود ،به دست آمد .با توجه به میانگین و انحراف
معیار  8/49و  ، 4/48شاایوع نشااانگان اختال واژینیسااموس 19/9
درصد ( 41نفر) برآورد شد.
در جدو  1م شخ صات تو صیفی شرکتکنندگان برح سب نمرههای
اح ساس گناه ،مکانی سمها ی دفاعی ،ر ضایت زنا شویی ،خودمختاری
جنسی ،نگرانی تصویر بدنی و ارگاسم آمده است.
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تو سط الگوردیا ،ریان ،کوچمن و د سی ( )2444ساخته شده ا ست.
در این پر س شنامهی  3سؤالی از آزمودنیها خوا سته می شود تا به
سؤاالت در یک طیف کامالً در ست ا ست [ ]7تا کامالً ا شتباه ا ست
[ ]1پاسااخ بدهند .آلفای کرونباا این مقیاس توس اط سااازندگان آن
 4/7و روایی آن منا سب گزار شده ا ست [ .]28در پژوهش حا ضر
نیز پایایی این مقیاس  4/81و روایی ساااازه آن با شااااخص عملکرد
جنسی  4/5و معنیدار به دست آمد.

پر س شنامه نگرانی از ت صویر بدن :پر س شنامه نگرانی از ت صویر
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرههای افراد در مقیاسهای احساااس گناه ،مکانیساامهای دفاعی ،رضااایت زناشااویی ،خودمختاری جنساای ،نگرانی
تصویر بدنی و نشانگان اختال واژینیسموس
مقیاس

انحراف معیار

میانگین

احساس گناه

12/19

5/35

واپسرانی

11/45

3/5

11/74

3/7

همانندسازی

8/5

2/8

درون فکنی

11/4

3/24

فرافکنی

9/9

3/21

جبران

دلیلتراشی

8/19

2/8

واکنش وارونه

8/87

3/37

بازگشت

8/39

3/81

جابهجایی

5/83

3/21

انکار

14/89

4/35

خیالبافی

7/93

3/34

واالیش

9/55

3/18

تبدیل

1/54

3/49

توجیه عقلی

12/8

3/21

رضایت زناشویی

158/83

28/42

خودمختاری جنسی

15/47

4/49

نگرانی تصویر بدنی

37/98

11/5
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وازینیسیموس

8/43

4/48

جدول  :2ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پیشبین با نمرات واژینیسموس
متغیر
وازینی

*4/42

گناه

احساس

واپس رانی
-4/43

سازی

جبران
-4/42

فکنی

همانند

-4/12

-4/44

درون

فرافکنی
-4/45

دلیل

تراشی

-4/44

4/442

4/441

وارونه

واکنش

بازگشت

جابهجایی
4/42

بافی

انکار

-4/43

-4/47

-4/47

خیال

واالیش

تبدیل

عقلی

-4/19

4/13

*

4/48

4/43

توجیه

رضایت

زناشویی

جنسی

خودمختاری

تن

تصویر
*4/19
*

P<0.05

گامبهگام

جدول  :3ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیشبین با نمرات واژینیسموس با رو
گام

متغیرهای پیشبین

R2

F

B

T

p

او
دوم

رضایت زناشویی
توجیه عقلی

4/543
4/515

234/11
122/72

4/71
-4/13

15/24
-2/38

4/441
4/41

برای تحلیل دادهها و آزمون فرضااایههای پژوهشااای ابتدا از ضاااریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدو  2آمده است .همانطور
که در جدو  2م شاهده می شود بین ن شانگان اختال واژینی سموس
(هرچقدر نمره فرد در پر س شنامه سنجش میزان واژینی سموس باالتر
باشااد شاادت اختال کمتر اساات) با نگرانی از تصااویر تن و رضااایت
زناشاااویی رابطه مثبت و با توجیه عقلی رابطه منفی وجود داشااات.
همچنین بین اح ساس گناه ،سایر مکانی سمهای دفاعی و خودمختاری
جنساای با نشااانگان اختال واژینیسااموس رابطهی معنیداری وجود
ندارد.
به منمور مشاااخص کردن مهمترین پیشبین ها از رو رگرسااایون
گامبهگام استفاده شد که نتایج آن در جدو  3آمده است.

همانطور که در جدو  3مشاااهده میشااود ترکیب خطی رضااایت
زناشاااویی و توجیه عقلی مهمترین پیشبین های نشاااانگان اختال
وازینیسموس در زنان است.

بحث
پژوهش حاضاار باهدف بررساای شاایوع واژینیسااموس و ارتباط آن با
ر ضایت زنا شویی ،مکانی سمهای دفاعی ،ت صویر بدنی ،اح ساس گناه و
خودمختاری جنساای در زنان متأهل شااهر تهران انجام شااد .یافتهها
نشان داد که شیوع نشانگان اختال واژینیسموس  19/9درصد هست.
همچنین بین نمره اختال واژینیساااموس (هرچقاادر نمره فرد در
پر س شنامه سنجش میزان واژینی سموس باالتر با شد شدت اختال
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افزایش شاادت نشااانهها و اضااطراب و هراسهای جنساای شاادید،
مکانیسمهای دفاعی رشد نایافته را برای کاهش اضطراب فعا میکند.
یکی از این مکانیسمها توجیه عقلی است .هرچقدر توجیه عقلی مبنی
بر نداشاااتن راب طه در فرد قویتر باشاااد فرد کمتر برای مواج هه با
ترسهای خود و برقراری رابطه جنسی ،تال و اقدام میکند .انگار که
فرد بهصااورت ناهشاایار ،نداشااتن رابطه را برای خود توجیه میکند تا
بهگونهای دفاعی از خود در برابر ترسهای ناخودآگاه در مورد مسااائل
جنساای محافمت کند؛ اما اجتناب بهصااورت موقت اضااطراب فرد را
پایین میآورد ا ما در بل ند مدت با عث اختال در ز ندگی فرد و عدم
شناخت تحریفهای شناختی در فرد میگردد و با کاهش لذت جنسی
همراه اسااات و رضاااایت زناشاااویی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در
صاااورتی که فرد با موقعیت اضاااطراب زا روبهرو شاااود بسااایاری از
پیش فرض های غلط فرد در اثر تجر به ،اصاااالح میگردد .همچنین
میتوا ند در مواج هه با مساااا ئل مربوط به برقراری راب طه جنسااای
لذتبخش ،د ست به حل م سئله بزند .به نمر میر سد دلیل معناداری
مکانی سم دفاعی توجیه عقلی ن سبت به سایر مکانی سمها این با شد که
با توجه به اینکه حدود  %99شاارکتکنندگان تحصاایالت دیپلم به باال
داشااتند شاااید یکی از عوامل تأثیرگذار در اسااتفاده از این مکانیساام
دفاعی از ساااوی آنها برای کاهش اضاااطراب ناشااای از نشاااانههای
واژینسموس باشد.
بین احسااااس گ ناه و خودمخ تاری جنسااای با نشاااان گان اختال
واژینی سموس رابطه معناداری وجود ندارد .این یافته نا هم سو با نتایج
پژوهش های اگان و همکاران ( )2411و عبدالهی و همکاران ()1319
مبنی بر رابطه مثبت بین احساس گناه با بدکارکردی جنسی ،پژوهش
پگی و همکاران ( )2419مبنی بر رابطه خودمختاری جنساای پائین با
اختال جن سی و پژوهشهای ری سینگ و همکاران ( )2444میبا شد.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان چنین بیان کرد که یکی از دالیل
عدم اح ساس گناه ممکن ا ست گذ شت چند سا از ازدواج این زنان
باشااد که حس گناه برای رابطه جنساای را در آنها کمرنگ کرده یا از
بین برده ا ست .دلیل دیگر احتماالً ر ضایت زنا شویی پایین در زندگی
آنهاست که ممکن است باعث شود این زنان در قبا عدم تمایل خود
به رابطه جنسی و نیز عدم تأمین نیازهای جنسی همسر خود احساس
گناه بساایار اندکی داشااته یا اصااالً نداشااته باشااند .در مورد نتایج
خودمخ تاری جنسااای نیز میتوان گ فت که با تو جه به افزایش
اطالع رساااانی ها و تغییرات اجت ماعی در د هه اخیر در مورد عملکرد
جنسای احتماالً با افزایش آگاهی و کاهش نگر های منفی بهواساطه
افزایش آگاهی [ ،]41نگرانی زنان شاارکتکننده در پژوهش در کاهش
کنتر خود در رابطه جنسااای ،کاهشیافته و یا فعا بودن و درگیری
در رفتارهای جنساای آنها افزایشیافته اساات که منجر به باال بودن
نمره خودمختاری جن سی در این نمونه شده ا ست و نتایج مطالعه در
معناداری رابطه با واژینیسموس را تحت تأثیر قرار داده است.

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان استنباط کرد که در آزمودنیهای
این پژوهش عامل تصاویر بدنی ،رضاایت زناشاویی و مکانیسام دفاعی
توج یه عقلی نقش مؤثری در ابتالی این افراد به واژینیساااموس ای فا
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کمتر اساات) با نگرانی از تصااویر بدنی رابطه مثبت وجود دارد؛ یعنی
هرچقدر نگرانی از ت صویر تن بی شتر با شد شدت واژینی سموس کمتر
اسااات .به این معنی که افرادی که تصاااویر مطلوبی از بدن خوددارند
اختال در آنها بیشتر است .این یافته غیرهمسو با نتایج پژوهشهای
کونکان و همکاران ( ،)2412ریسااینگ ( ،)2412مایله ،برگرساااون و
المبرت ( )2414است [ .]24 ,23 ,7در تبیین این یافته میتوان گفت
چنانچه افراد ت صویر تن مطلوب دا شته با شند و خود را بهتر از شریک
جنسیشان بدانند ،قرار گرفتن در رابطه جنسی برایشان دشوار است و
واژینیسموس میتواند یک واکنش ناهشیار برای حفظ باکرگی باشد تا
فرد بدنش را برای برقراری یک رابطه زناشااویی بهتر همراه با رضااایت
باالتر با یک شریک جنسی مناسبتر حفظ کند.
یاف ته های پژوهش حاکی از راب طه مث بت و مع نادار نمره اختال
واژینیسااموس با نمره رضااایت زناشااویی اساات (هرچقدر نمره فرد در
پر س شنامه سنجش میزان واژینی سموس باالتر با شد شدت اختال
کمتر است) .این به این معناست که هر چه قدر که اختال کمتر باشد
ر ضایت زنا شویی باالتر ا ست .این یافته هم سو با پژوهشهای کرمی،
شاااالنی و هویزی ( ،)1319رمضاااانی و همکاران ( ،)2415کونکان و
همکاران ( )2413و شریفیان و همکاران ( )1317ا ست [,11 ,19 ,7
 .]44در تبیین این یافته میتوان گفت ازآنجاکه ر ضایت جن سی یکی
از مهمترین مؤلفههای رضااایت زناشااویی اساات ،اختال و بدکارکردی
جنسی ناشی از اختال واژینیسموس با میزان رضایت زناشویی پائین
در ارتباط است .از سوی دیگر زنان برای برقراری رابطه جنسی نیاز به
امنیت و صااامیمیت و پذیر از طرف همسااار خود ،قبل از رابطه
زنا شویی دارند؛ وقتی تعار ضات حلن شده در روابط وجود دا شته با شد
زنان دچار اشااتغا فکری و اضااطراب شااده و قادر به برقراری رابطه
جن سی لذتبخش نی ستند و ممکن ا ست دچار واژینی سموس شوند؛
بنابراین ر ضایت زنا شویی و اختال واژینی سموس میتوانند بر یکدیگر
تأثیر بگذارند .به این صااورت که زنان مبتالبه واژینیسااموس از رابطه
جن سی خودداری کرده و در صورت دا شتن رابطه جن سی این رابطه
محدود بوده و منجر به ارگاسااام نمیشاااود .برآورده نشااادن نیازهای
جن سی فرد و هم سر او منجر به ر ضایت زنا شویی پایین می شود .از
سویی دیگر ا ضطراب نا شی از رابطه جن سی و عدم ر ضایت زنا شویی،
شدت ن شانههای واژینی سموس را افزایش داده و منجر به اجتناب هر
چه بی شتر زنان مبتالبه این اختال از رابطه جن سی میگردد و به نمر
میر سد این چرخه ،شدت ن شانهها و عدم ر ضایت زنا شویی را افزایش
میدهد .با توجه به اینکه میانگین سا های ازدواج در این نمونه حدود
 14سا میباشد که نسبتاً باالست ،احتماالً بر رضایت جنسی بهعنوان
یکی از مؤلفههای ر ضایت زنا شویی تأثیر منفی دا شته ا ست که شاید
بتوان آن را به عنوان یکی از عوا مل تبیین کن نده افزایش نشاااان گان
واژینسموس در نمر گرفت.
همانگونه که نتایج قساامت دیگر پژوهش نشااان داد بین نمره توجیه
عقلی و نمره اختال واژینیسااموس رابطه منفی وجود دارد (هرچقدر
نمره فرد در پرسشنامه سنجش میزان واژینیسموس باالتر باشد شدت
اختال کمتر ا ست)؛ این به این معنی ا ست که توجیه عقلی بی شتر با
اختال بیشااتر همراه اساات .این نتایج همسااو با پژوهش ساااالری و
هم کاران ( )311مبنی بر راب طه مث بت اختال واژینیساااموس با
مکانیساامهای دفاعی رشااد نایافته میباشااد [.]34 ,28 ,25 ,11 ,14
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کرده ا ست و از ترکیب خطی ر ضایت زنا شویی و توجیه عقلی میتوان
بهعنوان پیشبینهای نشانگان اختال واژینیسموس نام برد.

تشکر و قدردانی
از تمام بیماران مشارکت کننده در این طرح تشکر و قدردانی می گردد.

مالحظات اخالقی

محدودیتها
ازجمله محدودیتهای پژوهش میتوان به این مورداشاره کرد که چون
رو نمو نه گیری در دساااترس بوده ب نابراین در تعمیم ن تایج با ید
بااحتیاط عمل کرد .همچنین تنها از ابزارهای خود گزار دهی یعنی
پرسشنامه استفاده شد که باعث می شود پاسخدهندگان امکان توضیح
بیشتر برای پاسخهای خود را نداشته باشند؛ بنابراین پیشنهاد می شود
در پژوهشهای آینده از م صاحبه نیز بهمنمور ک سب اطالعات بی شتر
استفاده شود.

با توجه به نتایج پژوهش پیشااانهاد میشاااود که متخصاااصاااان و
روان در مانگران درزمی نه اختالالت جنسااای تو جه ویژه ای به اختال
واژینیسااموس و تأثیرات روانشااناختی آن بر زنان داشااته باشااند و با
شناسایی و درمان عوامل زمینه ساز و آشکارساز و نگهدارنده شناختی
 رفتاری واژینیساااموس به درمان آن بپردازند که به دنبا آن میزانرضایت زناشویی در زوجین افزایش یابد.

میزان مشارکت نویسندگان
پیشنویس اولیه طرح (مریم قضاااائی) ،جمعآوری دادهها (نساااترن
صدری و لیلی رمضان ساعتچی) ،تحلیل دادهها (مریم قضائی) ،نگار
مقاله (نسااترن صاادری) ،ویرایش مقاله (لیلی رمضااان ساااعتچی)
انجامشده است.

تضاد منافع
وجود ندارد.

حمایت مالی
نداشت.
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کلیه اصاااو رضاااایت آگاهانه ،ناشاااناس ماندن و محرمانگی برای
شرکتکنندگان و حفظ و انتشار نتایج اعما شد .این پژوهش مطابق
کد اخالق مصاااوب دانشاااگاه علوم پزشاااکی بق یهاهلل به شااامارهی
 IR.BMSU.BAQ.REC.1400.053به انجام رسیده است.
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