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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش ،مدلیابی احقاق جنسی در زنان متأهل بر اساس سیستمهای رفتاری
و با نقش واسطهای سبکهای تبادل اجتماعی بود.
رو  :این مطالعه از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بود که تعداد  300نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند
انتخاب شدند .آزمودنیها به پرسشنامههای احقاق جنسی هالبرت (  ،) 1992سیستمهای
رفتاری کارور و وایت ( )1994و سبکهای تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران ( )2011پاسخ
دادند .دادهها بر اساس معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :نتایج نشان داد ،بازداری رفتاری ( )p<0/01اثر منفی و معناداری بر احقاق جنسی
دارد .همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیستم فعالسازی رفتاری از طریق سبکهای
تبادل انصاف ( )p<0/01و پیگیری ( )p<0/01و فردگرایی ( )p<0/05اثر مثبت بر احقاق
جنسی دارد و سیستم بازداری رفتاری از طریق سبکهای تبادل سرمایه گذاری اف راطی ،
منفعتطلبی ،انصاف و فردگرایی ( )p<0/05اثر منفی بر احقاق جنسی در زنان دارد.
نتیجهگیری :فعالسازی و بازداری رفتاری ،میتوانند کارکرد متفاوت سبکهای تبادل
اجتماعی را در احقاق جنسی در زنان نشان دهند .بنابراین بررسی نقش میانجی سبک های
تبادل اجتماعی اطالعات دقیقتری را در خصوص تأثیرگذاری این سبکها بر ابعاد مختلف
روابط زناشویی ،فراهم میکند.
کلمات کلیدی :احقاق جنسی ،سیستمهای رفتاری ،سبک تبادل اجتماعی
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The Mediating Role of Social Exchange Styles in the
Relationship between Behavioral Activation-Inhibition
Systems and Sexual Assertiveness in Married Women
Maryam Ofsieh Zadeh1
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Fatemeh Shaterian Mohammadi 3
Original Article

Abstract:
Introduction: This study aimed at modeling sexual assertiveness
in married women based on behavioral systems with the mediating
role of social exchange styles.
Methods: This study was conducted using a correlational design.
The statistical population was all married female students of
Islamic Azad University, Karaj Branch. A total of 300 students
were selected using purposive sampling. The participants
completed the Hulbert Sexual Assertiveness Questionnaire (1992),
the Carver and White's BIS/BAS scales (1994), and the Leybman's
Social Exchange Styles Questionnaire (2011). Data were analyzed
based on structural equations.
Results: Results showed that behavioral inhibition has a
significant negative effect on sexual assertiveness (p<0.01). In
addition, in the analysis of indirect effects, the behavioral
activation system had a positive effect on sexual assertiveness
through fairness (p<0.01), tracking (p<0.01), and individualism
(p<0.05) and the behavioral inhibition system hurt sexual
assertiveness of women through overinvestment, benefit-seeking,
fairness and Individualism (p<0.05).
Conclusion: Behavioral activation and inhibition can point to the
different functions of social exchange styles in sexual assertiveness
in women. Therefore examining the mediating role of social
exchange Styles provides more detailed information about the
impact of this variable on different dimensions of sexual relations
in women.
Keywords: Sexual Assertiveness, Behavioral systems, Exchange
Social Style.
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مقدمه
با وجود نقش عملکرد جنسي سالم در زنان ،در احساس سالمتي و باابردن کیفیوت زنودگي آنهوا
(خنافره و صفرزاده .) 1398 ،بسیاری از زنان از صحبت درباره مسائل جنسوي خوودداری ميکننود
(نصرالهي موا ،بهرامي ،رنجبران وعليمراد .) 2020 ،در ایران نیز گزار شده اسوت کوه بویش از
 80درصد از زنان ،در این زمینه مشکالتي را تجربه مي کنند (شریفیان ،صوفاریان و علیوزاده فورد،
 .) 1397در کنار عوامل بینفردی مؤثر در احقاق جنسي در زنان ،نميتوان نقش عوامل انگیزشي -
رفتاری و تجار فرد را در رواب بین فردی نادیده گرفت .چرا که روابحي نیز وجود دارنود کوه بوا
وجود رضایت زناشویي کلي ،زنان در احقاق جنسي دچار مشکل هستند و همین مسوأله بوه مورور
زمان ،رضایت زناشویي را کاهش خواهد داد (بانگار و گوراف  .) 2020 ،1احقواق جنسوي  2کوه بوه
توانایي ابراز نیازهای جنسي و احساسا و افکار مرتب  ،بدون احساس گناه یا اضحرا و ظرفیوت
مذاکره درخصو رابحه جنسي و تأکید بر حقوق خود بدون زیرپاگذاشتن حقوق همسر در رابحوه
جنسي ،اشاره دارد (لوپز -آلوارادو ،ون پریس ،سوااس -نیرو و انلوین  ) 2019 ،3ميتوانود بوا رضوایت
جنسي بااتر در زنان و همسران آنها ،کیفیت بااتر ارگاسم و رابحه جنسي (کالک ،سوزا و اوگوز ،4
 ) 2016و بيرمقي زناشویي کمتر (زارعنژاد ،حسیني و رحمتي ) 1398 ،همراه باشد .در ادبیا رواب
جنسي وزناشویي از احقاق جنسي به عنوان یک شایستگي جنسي -اجتماعي نام برده شده است که
نداشتن آن ميتواند با بروز رفتارهوای طردکننوده از طورف زنوان ،در نهایوت تحقیور ،سورزنش و
خصومت را در رواب زناشویي ،شکل دهد (کویم ،موویز ،سواکالوک ،روزن وایمپوت  ،)2020 ،5بعود
اجتماعي احقاق جنسي با نقشهای اجتماعي موردا نتظار از زنان ،پیوند خورده است و حتي ميتواند
به عنوان پرخاشگری تفسیر شود (بوچارد و همفریز  .) 2019 ،6چرا که از زنان انتظار ميرود در ایون
زمینه ،به صور بازداری شده ای رفتار کنند .اما این رفتار بازداری شده صرفاً به عوامل فرهنگوي -
اجتماعي و تأثیر آنها بر هدایت رفتارهای جنسي در زنان برنميگردد (اانگ ،ایکسایي ،سینگلو ،فان
ویپ  .) 2021 ،7بلکه به نظر ميرسود نووع سیسوتمهای انگیزشوي و شخصویتي فورد نیوز ماننود
فعالسازی و بازداری رفتاری مي تواند در میزان ابراز وجود افراد به طوورکلي نقوش داشوته باشوند
(کورسن  .) 2016 ،8از طرفي نوع نگ اه افراد در خصو تبادل سود و هزینه و تفسویر آن در روابو
بینفردی و اجتماعي ،مي تواند به رابحه زناشویي نیز منتقل شود و در میزان ابرازگری جنسي زنان
مؤثر باشد .این در حالي است که نحوه تأثیرگوذاری سوازههای اجتمواعي و و بینفوردی در سوایه
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مکانیزمهای رفتاری و شخصیتي ،به طور دقیقتر و کاربردیتری قابل تبیین است .بوه خصوو
آنکه افراد در تمام رواب بین فردی و زناشویي خود به طور خودآگاه و یوا ناخودآگواه درگیور بورآورد
سود ادراک شده و هزینه صرف شده در رواب خود هستند و این مسأله ميتواند در درجه اول ،قبل
از رواب بینفردی ،ادراک ،توانایيها و نگر های فردی آنها را در خصو توال بورای بهبوود
رابحه تحت تأثیر قرار دهد .از آنجایي که هر فردی با خزانه تجار رفتاری و اجتماعي منحصر بوه
فرد خود وارد رابحه زناشویي ميشود ،در پژوهش حاضور بور سیسوتمهای رفتواری  1و سوبکهای
تبادل اجتماعي  2به عنوان عوامل فردی و اجتماعي که ميتوان اثر احتمالي آنها را بر احقاق جنسي
در زنان درنظر گرفت ،تمرکز شده است.
3
سیستمهای رفتاری براساس نظریوه حساسویت بوه تقویوت گوری ( ) 1987و کوارور و وایوت
( ) 1994به ابعاد رفتاری ،انگیزشي و شخصیتي افراد اشاره دارند و در دو بعد فعالسازی و بوازداری
رفتاری تعریف شدهاند .بازداری رفتاری ،بیشتر با رفتارهوای اجتنوابي گوره خوورده اسوت و افوراد،
موقعیتهایي را که به نظر همراه با تنبیه هستند ،بسیار منفي تفسیر مي کنند .بنوابراین یوادگیری
همراه با تداعي که مبتني بر اجتنا از موقعیتهای احتمالي آزاردهنده هستند ،در بازداری رفتاری
پررنگتر است .فعالسازی رفتاری نیز ،بیشتر با رفتارهای گرایشي ،توصیف ميشوود کوه براسواس
آن افراد ،آمادگي بیشتری برای جستجوی پادا و موقعیتهوای توازه دارنود (ایکسوایي ،فنوگ ،4
اانگ ،لو  5و دای  .) 2021 ،6این دو سیستم رفتاری  -شخصیتي ميتواننود بوه میوزان جهوتگیری
گرایشي یا اجتنابي افراد در زمان تعقی اهداف در رواب عاطفي ،هم اشاره داشوته باشوند (لوشویز،
فینکل و فیتز سیمونز  .) 2011 ،7چرا که سیستم فعالسازی رفتاری با عاطفه مثبوت ،امیودواری در
رسیدن به اهداف محلو  ،حساسیت به پادا و تسوهیل پورداز اطالعوا و سیسوتم بوازداری
رفتاری با عاطفه منفي ،رفتارهای اجتنابي و حساسیت به تنبیه همراه اسوت (مارچوان -کالولینوو،
آامدا -بیلن ،زایس و گیل  .) 2019 ،8در این میان زنان در مقایسه با مردان ،در بوازداری رفتواری و
تجربه هیجانهایي مانند غم ،ترس و اضحرا نمره بااتری ميگیرند (ماکالمز و وو  ) 2019 ،9و به
محرکهای حاکي از تنبیه مانند ناکامي ،فقدان ،انتقاد و یا سرزنش حساسیت بااتری دارند .بیکر،
ارسون و سیپل  ) 2019( 10نیز دریافتند که حساسیت بیشتر بوه پوادا و تقویوت در مقایسوه بوا
حساسیت بوه تنبیوه ،خودکارآمودی افوراد را در روابو عواطفي افوزایش ميدهود (استوارسوکي،
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وجکاسکي و ماتئوس  .)2020 ،1این در حالي است که کاهش رفتار اجتنابي با احقاق جنسي بااتر
در زنان (بوچارد و هامفریز ) 2019 ،همراه است .همچنین ،وقتي زنان با انگیزه رویآوری به روابو
جنسي ميپردازند ،در مقایسه با زماني که انگیزههای اجتنابي دارند ،کنجکاوی جنسي ،برانگیختگي
و رضایت جنسي بیشتری را تجربه مي کنند (میرشمشیری ،صوالحي ،مودحي و کیوانمهر.)1394 ،
بنابراین به نظر ميرسد که بازداری رفتاری برخالف فعالسازی رفتاری بااحقاق جنسوي کمتور در
زنان همراه باشد و ابرازگری در خصو نیازهای جنسي را محدود کند.
زماني که از رواب جنسي صحبت ميشود ،تبادل نیوز جایگواه خاصوي دارد و در ایون راسوتا،
هنجارهای اشتراکي و هنجارهای تبادلي نیز اهمیت پیدا مي کنند .در هنجارهوای اشوتراکي ،ادراک
انصاف و در هنجارهای تبادلي ،افراد به سایر سبکهای تبادل سود و هزینوه در روابو ميپردازنود
(راپوسو ،ایمپت و مویز  .) 2020 ،2در نظریه تبادل اجتماعي نیز افراد به برآورد هزینههای رواب خود
ميپردازند و با منافع و پادا های حاصل از آن مقایسه مي کنند وبر این اساس پن سبک انصواف
(نفع یکسان در رابحه) ،پیگیری (پایش مکرر هزینوه و سوود) ،فردگرایوي (رجحوان خوداتکوایي و
سوورمایهگذاری انوودک) ،منفعووتطلبي (افووزایش حتياامکووان سووود) و سوورمایهگذاری افراطووي
(سرمایهگذاری بدون الزام یا انتظوار سورمایهگذاری برابور از جانو دیگوران) ،محورح شوده اسوت
(صفارینیا .) 1396 ،به نظر میرسد که براساس نظریه تبادل اجتماعي در روابو جنسوي ،مقایسوه
پادا ها و هزینهها با سحوح موردانتظار پادا ها و هزینهها ،ادراک برابری از پادا و هزینوههای
جنسي و تعادل بین پادا ها و هزینهها در رابحه جنسي در احساس توانمندی زنان در فعالیتهای
جنسوي ،نقوش دارد (سوانچز  ،-فووونتس ،سوانتوس  -ایگلسویاس  ) 2016 ،3و ادراک عودم تعووادل
پیامدهای مثبت و منفي در تجار ارتباطي ميتواند با شکل دادن احساس محرومیت زنان و ایجاد
احساس درماندگي (لیبمن ،زوروف وفورنیر  ) 2011 ،4بر احقاق جنسي تأثیرگذار باشد .اما باتوجه بوه
پژوهش های متفاو مثالً در خصو عدم ارتباط منفي قحعي بین سبک پیگیری و تعارضهای
زناشویي و یا عد م ارتباط مثبت قحعي بین ادراک انصاف با رضایت زناشویي (استفورد  ) 2020 ،5و یا
پژوهشهای متفاو در خصو رابحه فردگرایي با افزایش برونگرایي (سپاهمنصور ،صوفارینیا و
صفارینیا ) 1399 ،و از طرفي با کاهش برونگرایي (لیبمن ،)2012 ،به نظر ميرسد نقش عوواملي
که در بافت آنها سبکهای تبادلي ميتوانند کارکرد متفاوتي در احقاق جنسي در زنان داشته باشند ،
قابل بررسي است ،چرا که گاهي یک سبک تبادلي یکسان در سایه دو گرایش رفتاری -شخصویتي
متفاو مي تواند تأثیر متفاوتي داشته باشد .همچنین باتوجه به نقش فعالسازی رفتواری در بوروز
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تعاملهای مثبتتر (کیلپاتریک  ،)2018 ،1احتموال زمینهسوازی متفواو سیسوتمهای انگیزشوي -
رفتاری و شخصیتي متفاو در خصو سبکهای تبادل اجتماعي و احقاق جنسي وجود دارد.
مرور ادبیا پژوهش در حیحه احقاق جنسي حواکي از آن اسوت کوه غالو پژوهشهوا بوه
پیامدهای مثبت رواني و زناشویي ای ن سازه در رضایت جنسي (اانگ وهمکواران ،)2021 ،پایوداری
ازدواج (فیاض صابری ،توزنده جاني ،ثمری و نجا  ) 1398 ،و مواردی از این دست پرداختهاند .اموا
در این میان ،به نقش عوامل تبیین کننده احقاق جنسي براساس عوامل فردی -اجتماعي به ندر
پرداخته شده است .همچنین پژوهشگر در بررسيهای خود الگویي را نیافت کوه در آن بوه تبیوین
عوامل فردی تأثیرگذار بر احقاق جنسي بر اساس متغیرهوای موذکور ،پرداختوه باشود .از ایون رو،
محقق باتوجه به اهمیت نظریه تبادل اجتماعي در رواب جنسي ،در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
به این سؤال اصلي است که آیا سبکهای ت بادل اجتماعي در رواب فعالسازی -بازداری رفتواری و
احقاق جنسي در زنان نقش میانجي دارند؟

شکل  . 1مدل مفهومی احقاق جنسی در زنان

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظور شویوه گوردآوری دادههوا در حیحوه پژوهشهوای
توصیفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان زن متأهل دانشگاه
آزاد اسالمي واحد کرج بود که از این جامعه ،براساس مالکهای دامنه سني  30تا  45سال ،مد
زمان زندگي مشترک حداقل  2سال ،داشتن رابحه جنسي در یک سال اخیر و رضایت برای شرکت
در پژوهش ،به رو نمونهگیری هدفمند (باتوجه به مالکهای ورود) و براساس حجم نمونه ازم
در معوادا سواختاری ( 20برابوور تعوداد متغیرهوا) پرسشوونامهها در مرحلوه اول بوه  400نفوور از
دانشجویان زن متأهل در فضای مجازی داده شد و در نهایت باتوجه بوه مالکهوای ورود و افوت
آزمودنيها ،تحلیل دادهها بر روی  300نفر بوا اسوتفاده از نرمافزارهوای  AMOS,SPSSو بوا
مدلیابي معادا ساختاری ،صور گرفت.
1. Kilpatrick
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ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه احقاق جنسی :این پرسشنامه  25سؤالي توس هالبر ( ) 1992بوه منظوور
ارزیابي احقاق جنسي زنان در رواب زناشویي خود ،طراحي شده است .نمرهگذاری ایون پرسشونامه
براساس طیف لیکر  5درجهای (همیشه -هرگوز) انجوام ميشوود .هوالبر ( ) 1992پایوایي آن را
براساس آلفای کرونباخ  0/92گزار کرده است و تحلیل عاملي اکتشوافي ،سواختار یوک عواملي
پرسشنامه را تأیید کرده است (ایو و ترل  .) 2015 ،2زارعنژاد ،حسویني و رحمتوي( ) 1398پوس از
بررسي روایي صوری و محتوایي ،ضری آزموون و بوازآزمون را  0/86و براسواس آلفوای کرونبواخ،
 0/74گزار کردهاند .همچنین قیصری و کریمیان ( ) 1392پایوایي پرسشونامه را براسواس آلفوای
کرونباخ 0/83 ،محاسبه کردهاند .در پژوهش حاضر ،پایایي براساس آلفای کرونباخ 0/77 ،محاسوبه
شده است.
ب) پرسشییینامه سیسیییتمهای رفتیییاری :پرسشووونامه  24سوووؤالي سیسوووتمهای
بازداری/فعالسازی رفتاری ،توس کارور و وایت ( ) 1994و در دو بعد بازداری و فعالسازی رفتواری
(سائق ،جستجوی لذ و پاسخ دهي به پادا ) طراحي شده اسوت .کوارور و وایوت ( ) 1994ثبوا
دروني بازداری رفتاری و مقیاسهای فعالسازی رفتاری را بوه ترتیو  0/70 ،0/73 ،0/74 ،و 0/66
گزار کردهاند .نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکر  4درجهای (کامالً مخالف توا کوامالً
موافق) انجام ميشود .پایایي براساس آلفای کرونباخ  0/72و براسواس بازآزموایي از  0/56توا 0/74
متغیر بوده است .امیری و حسني ( ) 1395در بررسي روایي سازه براساس تحلیل عاملي نیز هموان
مؤلفههای نسخه اصلي پرسشنامه با ارزشهای بیشتر از  1و با بارعاملي بزرگتر از  0/40را اسوتخراج
1

کردهاند .تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه براساس شواخصهای بوراز CFI ،)1/26( x2 / df
( ) 0/07( SRMR ،)0/84و  ،)0/06( RMSEAمحلو گزار شده است (امیوری و حسوني،
 .) 1395در پژوهش حاضر ،پایایي براساس آلفای کرونباخ ،برای فعالسوازی رفتواری  0/77و بورای
بازداری رفتاری  0/72محاسبه شده است.
ج) پرسشنامه سبکهای تبادل اجتمیاعی :پرسشونامه  41سوؤالي سوبکهای تبوادل
اجتماعي توس لیبمن و همکاران ( ) 2011و در قال پن عامل انصاف ،منفعوتطلبي ،فردگرایوي،
پیگیری و سرمایهگذاری افراطي طراحي شده است .لیبمن و همکاران ( ،)2011آلفوای کرونبواخ را
برای پیگیری ،انصاف ،فردگرایي ،منفعتطلبي و سورمایهگذاری افراطوي بوه ترتیو ،0/81 ،0/84
 0/75 ،0/81و  0/68گزار کردهاند و روایي براساس تحلیل عامول تأییودی نشواندهنده بوراز
خو مدل ( ) GFI=0/91 ،CFI=0/93 ،RMSEA=0/07بوده اسوت .نمرهگوذاری پرسشونامه
براساس طیف لیکر  5درجهای (کامالً مخالفم -کامالً موافقم) انجام ميشود .صوفارینیا ()1396
1. Hullbert
2. Eevett & Terrell
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پایایي آن را براساس آلفای کرونباخ 0/83 ،محاسبه کرده است .همچنین تحلیل عامول اکتشوافي،
همان پن عامل نسخه اصلي را با ارز های ویژه بزرگتر از  1/5تأیید کرده است و تحلیول عامول
تأییدی حاکي از براز محلو مدل برای پن عامل مذکور براسواس ،GFI ،)3/46( ، x2 / df
( ) 0/86( ،AGFI ،)0/89و  ) 0/07( ،RMSEAبوده است .در پژوهش حاضور ،پایوایي براسواس
آلفای کرونباخ ،برای سبکهای تبادل اجتماعي از  0/60تا  0/78متغیر بوده است.
یافتهها
در بخش اطالعا جمعیتشناختي ،سن  66درصد از آزمودنيها ،بین  30تا  40و بقیه بواای 40
سال سن داشتهاند 87 .درصد دارای تحصیال کارشناسي و بااتر 83 ،درصود دارای مود زموان
زندگي مشترک  4تا  10سال و غالباً افراد در رشتههای علوم انساني مشغول به تحصیل بودهاند .در
جدول  ،1ماتریس همبستگي متغیرهای پوژوهش ،میوانگین و انحوراف اسوتاندارد و در جودول ،2
چولگي ،کشیدگي ،ضری تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش آورده شده است.
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جدول  . 1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

 .1سیسوتم ب ووازداری
رفتاری
 .2سیستم فعوال سواز
– سائق
 .3سیستم فعوال سواز
 پاسخ به پادا.4سیستم فعال ساز -
جستجوی سرگرمي
. 5سووبک تبووادل -
انصاف
 .6سووبک تبووادل -
منفعت طلبي
 .7سووبک تبووادل -
فردگرایي
 .8سووبک تبووادل -
پیگیری
 .9سووبک تبووادل -
سرمایه گذاری افراطي
 .10احقاق جنسي
میانگین
انحراف استاندارد
** 0/01 < Pو *P
< 0/0 5

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

**- 0/17

-

- 0/03

**0/65

-

**- 0/19

**0/62

**0/61

-

**- 0/13

**0/17

**0/14

**0/18

-

**0/18

- 0/04

*- 0/11

*- 0/11

**- 0/17

-

**0/13

*- 0/11

**- 0/16

**- 0/18

*- 0/11

**0/67

-

**0/13

**- 0/20

**- 0/28

**- 0/22

**- 0/21

**0/61

**0/58

-

**0/16

- 0/09

0/08

- 0/07

**- 0/16

**0/53

**0/47

**0/55

-

**- 0/18
17/78
4/94

*0/11
9/93
2/99

*0/10
13/89
5/05

**0/13
10/43
3/03

0/08
41/97
7/16

**- 0/39
28/44
7/53

**- 0/39
18/07
5/52

**- 0/40
14/03
4/49

**- 0/36
12/99
3/83
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جدول  ،1نشان مي دهد که سیستم بازداری رفتاری هماننود سوبکهای تبوادل منفعوتطلبي،
فردگرایي ،پیگیری و سرمایهگذاری افراطي به صور منفي و در سح معنواداری  0/01بوا متغیور
احقاق جنسي همبستهاند .از بین مؤلفههای سیستم فعالساز رفتاری سائق و پاسخ بوه پوادا بوه
صور مثبت و در سح معناداری  0/05و جسوتجوی سورگرمي بوه صوور مثبوت و در سوح
معناداری  0/01با متغیر احقاق جنسي همبسته بودند.
در بررسي مفروضهها ،ارز های کشیدگي و چولگي همه متغیرها در محودوده  +2و  - 2قورار
دارد .این محل نشان دهنده آن است که دادههای تک متغیری به صور نرمال توزیوع شودهاند.
همچنین مقادیر ضری تحمل هموه متغیرهوای پیش بوین بزرگتور از  0/1و مقوادیر عامول توورم
واریانس هر یک از آنها کوچکتر از  10است .براین اساس ،ميتوان گفت دو مفروضه نرمال بوودن
توزیع دادهها و همخحي بودن در این دادهها برقرار است .در این پژوهش برقراری /عودم برقوراری
مفروضههای نرمال بودن توزیع چند متغیری و همگني واریانسهوا بوه ترتیو از طریوق تحلیول
اطالعا « فاصله مهلنوبایس  »1و نمودار پراکندگي واریانسهوای اسوتاندارد شوده خحاهوا  2موورد
بررسي قرار گرفت .برای تحلیل داده ها از رو مدل یابي معادا سواختاری اسوتفاده شود .ایون
رو بس مدل خحي کلي است و از دو بخش مهم تشکیل شده است :مدل اندازهگیری و مودل
ساختاری .به همین دلیل تحلیل  SEMمستلزم گذر از دو مرحله است :بررسي مدل اندازهگیری از
طریق تحلیل عاملي تاییدی و تحلیل مدل ساختاری از طریق تحلیل مسیر .اما با توجه به این که
در مدل پژوهش حاضر تنها یک متغیر مکنون (سیستم فعال ساز رفتاری بوا سوه نشوانگر) وجوود
داشت ،بنابراین پارامترهای معلوم آن ) v)v+1(/2( 6و در سوی دیگر تعداد پارامترهای مجهوول آن
نیز  6بود (سه واریانس و سه ضری مسیر) ،برهمین اساس درجه آزادی (حاصل تفریق پارامترهای
مجهول از معلوم) در مدل اندازهگیری برابر با صفر بود .به این نوع از مدل که در آن درجوه آزادی
برابر صفر است ،مدل همانند  3گفته ميشود .زماني کوه مودل هماننود باشود ،پارامترهوا بورآورد و
شاخصهای برازندگي و برآورد نميشود .بدین ترتی در پژوهش حاضر مدل انودازهگیری ارزیوابي
نشد و تنها به ارزیابي شاخصهای برازندگي مدل کلي اکتفا شد.
همچنان که در شکل  1مالحظه ميشود ،در این مدل چنان فرض شده بود که سیسوتمهای
مغزی/رفتاری از طریق سبکهای تبادل اجتماعي بر احقاق جنسي زنان متاهل اثر دارد .به منظور
آزمون مدل ،رو تحلیل مدلیابي معادا ساختاری با اسوتفاده از نرمافوزار  AMOS 24.0و
براورد بیشینه احتمال  ) ML( 4به کار گرفته شد .جدول 2شاخصهای برازندگي مودل پوژوهش را
نشان ميدهد.
)1. Mahalanobis distance (D
2. standardized residuals
3. identified model
4. Maximum Likelihood
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخصهای برازندگي

مدل ساختاری اولیه

مدل ساختاری اصالح شده

مجذور کای
درجه آزادی مدل

126/24
24

76/02
21

2 /df

5/26
0/963
0/888
0/954
0/095

3/62
0/976
0/921
0/974
0/074

GFI
AGFI
CFI
RMSEA

همچنان که جدول  2نشان ميدهد بوه اسوتثنای شواخص  RMSEAدیگور شواخصهای
برازندگي حاصل از تحلیل مدل یابي معادا سواختاری از بوراز مودل سواختاری بوا دادههوای
گرآوری شوده حمایوت نمودنود (،AGFI=0/888 ،GFI =0/963 ،CFI=0/954 ،2/df=5/26
 .) RMSEA =0/095با توجه به اهمیت فراوان شاخص  RMSEAدر براز مدل با داده هوا،
با ایجاد کوواریانس بین خحاهای سبکهای منفعت طلبي ،فردگرایي و پیگیری مدل اصوالح و در
نهایت شاخصهای برازندگي حاصل شد که نشان ميدهد مدل پژوهش با دادههای گردآوری شده
بووراز قابووول قبوووول دارد ( AGFI=0/921 ،GFI =0/976 ،CFI =0/974 ،2/df=3/62و
 .) RMSEA =0/074در ادامه ،جدول  3ضرای مسیر بین متغیرها را در مدل ساختاری پژوهش
نشان ميدهد.
جدول . 3ضرایب مسیر در مدل ساختاری
سیستم بازداری رفتاری← احقاق جنسي
سیستم فعال ساز رفتاری← احقاق جنسي
سبک تبادل سرمایه گذاری افراطي← احقاق جنسي
سبک تبادل پیگیری ← احقاق جنسي
سبک تبادل فردگرایي ← احقاق جنسي
سبک تبادل منفعت طلبي ← احقاق جنسي
سبک تبادل انصاف ← احقاق جنسي
سیستم بازداری رفتاری← احقاق جنسي

b
- 0/150
- 0/154
- 0/467
- 0/487
- 0/278
- 0/203
0/302
- 0/238

S.E
0/105
0/256
0/181
0/184
0/132
0/102
0/082
0/066

Β
- 0/062
- 0/032
- 0/150
- 0/181
- 0/128
- 0/127
0/181
- 0/098

sig
0/172
0/556
0/003
0/003
0/035
0/043
0/002
0/001

مستقیم

سیستم فعال ساز رفتاری ← احقاق جنسي

0/638

0/161

0/125

0/001

کل

سیستم بازداری رفتاری← احقاق جنسي
سیستم فعال ساز رفتاری ← احقاق جنسي

- 0/387
0/474

0/119
0/272

- 0/160
0/093

0/002
0/063

ضرایب مسیر

مستقیم

غیر
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جدول فوق نشان مي دهد که اثر کل سیستم بازداری رفتواری بور خوالف اثور کول سیسوتم
فعالساز رفتاری بر احقاق جنسي زنوان متاهول منفوي و معنوادار اسوت (.) β=- 0/160 ،p>0/01
از بووین سووبکهای تبووادل اجتموواعي سوورمایهگذاری افراطووي ( ،)β=- 0/150 ،p>0/01پیگیووری
( ،)β=- 0/181 ،p>0/01فردگرایوووي ( ) β=- 0/128 ،p>0/05و منفعووووت طلبووووي (،p>0/05
 ) β=- 0/127به صور منفي بر احقاق جنسي اثور داشوتند .در مقابول ،سوبک تبوادل اجتمواعي
انصاف ( ) β=0/181 ،p>0/01به صوور مثبوت بور احقواق جنسوي زنوان متاهول اثور داشوت.
جدول ،4نشان مي دهدکه ضوری مسویر غیرمسوتقیم بوین سیسوتم بوازداری رفتواری و احقواق
جنسي ( ) β=- 0/098 ،p>0/01منفوي اسوت .از سووی دیگور ضوری مسویر غیرمسوتقیم بوین
سیسوتم فعالسواز رفتوواری و احقواق جنسوي ( ) β=0/125 ،p>0/01مثبووت بوود .بوراین اسوواس
ميتوان گفت سبکهای تبادل اجتماعي اثرسیستمهای مغزی/رفتواری بور احقواق جنسوي را بوه
صور معنادار میانجیگری مي کند .با وجود این معناداری/عدم معناداری نقوش هور یوک از پون
سبک تبادل اجتماعي در رابحه بین سیستمهای مغزی/رفتاری بر احقا ق جنسي معوین نبوود ،بوه
همین دلیل جهوت تعیوین معنواداری یوا عودم معنواداری نقوش هور یوک از سوبکهای تبوادل
اجتماعي در میانجیگری اثور سیسوتم های مغزی/رفتواری بور احقواق جنسوي از فرموول بوارون و
کنوي  ) 1986(1اسووتفاده شوود .اسوتفاده از فرمووول بووارون و کنووي نشوان داد کووه ضووری مسوویر
غیرمستقیم ب ین سیستم فعال سازی رفتاری بور احقواق جنسوي از طریوق سوبک تبوادل پیگیوری
( ،)β=0/050 ،p>0/01انصوووواف ( ) β=0/031 ،p>0/01و فردگرایووووي ()β=0/021 ،p>0/05
مثبت بود .همچنین ضری مسیر غیرمستقیم بین سیسوتم بوازداری رفتواری و احقواق جنسوي از
طریق سبک تبوادل سورمایه گوذاری افراطوي ( ،)β=- 0/021 ،p>0/05منفعوتطلبي (،p>0/05
 ،)β=- 0/022انصووواف ( ) β=- 0/020 ،p>0/05و فردگرایوووي ( ) β=- 0/020 ،p>0/05منفوووي
است .شکل  1پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش را نشان ميدهد.

1. Baron and Kenny
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شکل  . 2مدل ساختاری پژوهش با استفاده از داده های استاندارد

بحث و نتیجهگیری
پژوه ش حاضر بوا هودف بررسوي اثور سیسوتمهای رفتواری (فعالسوازی و بوازداری) بور احقواق
جنسي و اثر غیرمستقیم متغیرهای مذکور با نقوش میوانجي سوبکهای تبوادل اجتمواعي انجوام
شد .بر این اسواس ،بوازداری رفتواری احقواق جنسوي راکواهش ميدهود وفعالسوازی رفتواری از
طریق سبک تبادل اجتماعي پیگیری ،انصواف و فردگرایوي ،احقواق جنسوي را افوزایش وبوازداری
رفتاری از طریوق سوبکهای سورمایهگذاری افراطوي ،منفعوتطلبي ،فردگرایوي وانصواف ،احقواق
جنسي را کاهش مي دهد .قابل ذکر است باتوجه بوه تحقیقوا انودکي کوه درایون حووزه انجوام
شده است از گزار تحقیقاتي که ميتوانستند در تبیی ن نتای مفیود باشوند کموک گرفتوه شوده
است.
نتوای پوژوهش در خصوو اثوور منفوي بوازداری رفتواری بوور احقواق جنسوي ميتوانود بووا
پژوهشهای بوچارد و همفریز ( ) 2019مبني بر رابحه اجتنابي بوودن در زنوان بوا احقواق جنسوي
کمتر؛ پژوهش ریتنبرگر ،کلین و بریکن  ) 2016( 1مبنوي بور رابحوه فعالسوازی رفتواری بوا عودم
بازداری جنسي و پژوهش کورسن ( ) 2016مبني بر رابحوه بوازداری رفتواری بوا منفعول بوودن در
زنان ،همسو باشد .در تبیین این یافته ميتوان به رابحه فعالسوازی رفتواری بوا عواطوف مثبوتتر
در رواب جنسي (پورمحسني کلوری ) 1392 ،اشواره کورد کوه بورخالف بوازداری رفتواری ،حوس
تسل و عز نفس زنان را در روابو بینفوردی افوزایش ميدهود (کیلپاتریوک .) 2018 ،ایون در
1. Retenberger, klein & Briken
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حالي است که حساسیت باای سیستم بازداری در رواب بینفوردی بوا واکونش شودید افوراد بوه
تجار اسوترسزا هموراه اسوت (پورمحسوني کلووری .) 1392 ،براسواس پوژوهش راپوسوو ،روزن 1
ومویز ( ) 2019نیزگ ستر خود در زنان با آشفتگي جنسي کمتور هموراه اسوت .بنوابراین بوازداری
رفتاری با ممانعت از گستر خود و عوز نفوس در زنوان ميتوانود ،احقواق جنسوي را در آنهوا
کاهش دهد.
همچنین براساس دوموین یافتوه پوژوهش ،فعالسوازی رفتواری از طریوق سوبکهای تبوادل
اجتماعي پیگیری ،انصاف و فردگر ایي بور احقواق جنسوي اثرمثبوت و معنواداری دارد .ایون یافتوه
ميتواند با پژوهشهای بیکر ،ارسون و سیپل ( ) 2017مبنوي بور رابحوه فعالسوازی رفتواری بوا
خودکارآمدی؛ ویلو ،اسکینر ،بیکور و کیتلوین  ) 2020( 2مبنوي بور رابحوه ادراک انصواف بوا خوود
ابرازگوری جنسوي در زنوان؛ پوژوهش کریمووي ،چلی بوانلو و هاشوميپور ( ) 1396مبنوي بور رابحووه
فعالسازی رفتاری با احساس لیاقت وکفایت در روابو ؛ پوژوهش خجسوتهمهر ،فرامورزی ورجبوي
( ) 1391مبني بور رابحوه ادراک انصواف بوا کیفیوت زناشوویي؛ محمودپوور ،دهقوانپور ،ایجوادی و
یوسفي ( ) 1399مبني بر رابحه حمایوت اجتمواعي ادراک شوده بوا صومیمیت زناشوویي در زنوان،
پژوهش سپاه منصور ،صفاری نیا و صفارینیا ( ) 1399مبني بر رابحوه مثبوت پیگیوری بوا موافوق
بوون و رابحوه منفووي سوبک پیگیوری بووا روانرنجورخوویي و رابحوه فردگرایووي بوا برونگرایووي،
گشودگي و وجدان و بااتر بودن نمره سوبک فردگرایوي و پیگیوری در زنوان بهنجوار در مقایسوه
با افسرده (شجاعفرد ) 1399 ،همسو باشد .در تبیین این یافته ميتووان بوه برانگیختگوي هیجواني
منفي کمتر در سیستم فعالسازی رفتاری اشاره کورد کوه منجور بوه بوروز تعارضهوای ارتبواطي
کمتووری هووم ميشووود (پورمحسووني کلوووری ) 1392 ،از طرفووي در سووبک تبووادلي انصوواف،
واکنشهای هیجاني خشم (فروبهرهمندی :هزینوهها یوا آوردههوا بیشوتر از منوافع یوا برداشوتها
است) و احساس گناه (فرابهره مندی :منافع یوا برداشوتها بیشوتر از هزینوهها یوا آوردههوا اسوت)
دیده نميشود واین مسأله ميتواند بوا افوزایش صومیمیت ،فاصولهگیری جنسوي را کواهش دهود
(مردانوي ولنوداني ،صوفارینیا ،عليپوور و آقایوسوفي ) 1398 ،و در ایون شورای  ،ادراک انصوواف و
برخورداری از نفع یکسان در رواب مي تواند بر احقاق جنسي در زنان توأثیر مثبتوي داشوته باشود.
از طرفي به نظر ميرسد در افراد گرایشوي (کوه بوا سیسوتم فعالسوازی رفتواری ،بیشوتر توداعي
ميشود) ،سبک پیگیری که با پیگیری مزایا و هنجارهای تبوادلي مشوخص ميشوود ،یوک رفتوار
نگهدارنده برای رابحه محسو ميشود و لزوماً بوا عاطفوه منفوي ،تعوارض در روابو (اسوتفورد،
 ) 2020و یا کاهش رضایت و عملکورد جنسوي هموراه نیسوت (راپوسوو ،ایمپوت وموویز ) 2020 ،و
ميتواند احقاق جنسي را افزایش دهد .همچنین فعالسوازی رفتواری بورخالف بوازداری رفتواری،
مي تواند بارها و بارها رفتار را در برابر منابع پادا هودایت کنود و سوحوح برانگیختگوي مثبوت را
1. Rosen
2. Veilleux, Skinner, Baker & Kaithlyn
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بوواا ببوورد (آدام  .) 2010 ،1در ایوون شوورای بووه نظوور ميرسوود کووه سووبک فردگرایووي ،کووارکرد
ساز یافتهتری داشته باشد .زیرا زنان با فردگرایي ميتواننود کمتور احسواس آسوی دیدگي کننود
و پادا بیشتری را به دست آورند (لووک ،گلبورگ ،امبریوو و زولوو  ) 2011 ،2و در روابو جنسوي
خود ،ابرازگرتر باشند .در یک جمعبندی ميتوان بوه نقوش زمینهسواز مثبوت فعالسوازی رفتواری
در خصو کاهش اثر منفي سبکهای پیگیری و فردگرایي و افزایش اثر مثبوت سوبک انصواف
در احقاق جنسي ،اشاره کرد.
آخوورین یافتووه پووژوهش نیووز حوواکي از آن اسووت کووه سیسووتم بووازداری رفتوواری از طریووق
سبکهای تبادل اجتماعي سرمایهگذاری افراطوي ،منفعوتطلبي ،فردگرایوي و انصواف بور احقواق
جنسي ،اثر منفي و معناداری دارد .ایون یافتوه ميتوانود بوا پژوهشهوای لنودور ووینتور )2019( 3
مبني بر رابحه بازداری رفتاری با کاهش ابراز وجود و گشودگي بوه رابحوه و رابحوه اهمیوت دادن
به نیازهای دیگران در مقایسه با نیازهای خود با خودخاموشي در زنوان؛ پوژوهش تیورون و کواتز 4
( ) 2017مبني بر رابحه نیرومندی اشوتراکي جنسوي در زنوان (کوه سورمایهگذاری افراطوي ،سوود
کمتر ،دگردوستي واز خودگذشتگي بسیار از مشخصههای آن است) با کواهش ابوراز وجوود بورای
موافقوت و شووروع رابحووه جنسووي و یووا خوودداری از آن؛ پووژوهش سووپاه منصووور ،صووفارینیا و
صفارینیا ( ) 1399مبني بر رابحوه سوبک منفعوتطلبي بوا افوزایش روانرنجوور خوویي ،کواهش
برونگرایي ،کاهش گشودگي و رابحوه منفوي سوبک تبوادلي انصواف بوا برونگرایوي و وجوداني
بودن ،پژوهش لیبمن ( ) 2012مبني بر رابحه فردگرایوي بوا کواهش برونگرایوي و توافقپوذیری و
فراید لندر و اسکورون  5مبني بر تأثیر منفي سرمایهگذاری افراطي بر عز نفس همسو باشد.
در تبیین این یافته ميتووان گفوت کوه در بوازداری رفتواری بورخالف فعالسوازی رفتواری،
حتي رفتارهایي کوه ظواهراً حواکي از گذشوت هسوتند ماننود سورمایهگذاری افراطوي ،بیشوتر بوه
منظور اجتنا از تعارض و یا احسواس گنواه صوور ميگیورد (لوشویز ،فینکول و فیتوز سویمونز،
 .) 2011همچنین در سبک سورمایهگذاری افراطوي ،فورد بوه هور شوکلي درصودد حفوظ و بقوای
رابحه است و در جهت خشنود کوردن طورف مقابول خوود ،سورمایهگذاری زیوادی بور روی ایون
مسأله مي کند .این کار ،بروز احساس خشوم و ناامیودی و کینوه جویي را بوه هموراه دارد ،زیورا در
بیشتر موارد طورف مقابول قوادر بوه جبوران ایون سورمایهگذاری نیسوت( .علیزادهفورد و رسوول،
 .) 1400بنوابراین بوازداری رفتوواری از طریوق سورمایهگذاری افراطووي ميتوانود احقواق جنسووي را
کاهش دهود .همچنوین ،در ایون شورای ودر بوازداری رفتواری ،رفتارهوای پیشوگیری کننوده در

1. Adam
2. Luke, Golberg, Mberu & Zulu
3. Landor & Winter
4. T irone & Katz
5. Friedlander & Skowron
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افراد ،برجستهتر هستند (گیبل ،ریس و الیوو  ) 2000 ،1و ادراک انصواف و جهوتگیری رابحوهای
مشارکتي ميتواند در زنان ،بیشتر یک راهبرد حفظ رابحوه باشود کوه براسواس آن ،زنوان کواهش
قدر خود را در ارتباط با رابحه جنسي در مقایسه بوا همسور خوود ،توجیوه و عادیسوازی کننود
(تیرون و کاتز .) 2017 ،در این شرای  ،به نظر ميرسد با وجوود آنکوه انصواف ،سوبکي ایودهآل در
رواب بین فردی است و بر نفع یکسوان افوراد در روابو  ،تأکیود دارد ،در سوایه بوازداری رفتواری،
نتواند احقاق جنسي را افزایش دهد.
از طرفي در بازداری رفتاری ،بورخالف فعالسوازی رفتواری ،افوراد خشوم خوود را درونریوزی
مي کنند و خشم زیوادی را نسوبت بوه خوود ودیگوران تجربوه ميکن نود وکمتور اشوتباها خوود
ودیگران را در روابو بینفوردی مي بخشوند (جانسوون ،کویم ،جیوووانلي و کیگول  ) 2010 ،2و در
این شرای  ،به نظر ميرسد سبک منفعوت طلبي بیشوتر رشود کنود کوه منجور بوه برانگیختگوي
مثبت زنان برای فعال بوودن در روابو جنسوي و ابوراز سوالم نیازهوا ،نميشوود و احتموال زیرپوا
گذاشتن حقوق همسر نیز در رواب جنسي وجود دارد .این مسوأله ميتوانود احقواق جنسوي سوالم
را در زنان کاهش دهد .همچنین نکتوه قابول توجوه در خصوو سوبک تبوادلي فردگرایوي کوه
فعالسازی رفتاری از طریوق آن ،اثور مثبوت بور احقواق جنسوي دارد ودر بوازداری رفتواری ،ایون
تأثیر منفي است ،ميتوان به رابحه بوازداری رفتواری بوا چشومانداز زمواني گذشوته منفوي ،حوال
جبرگرا و آینده منفي و رابحه فعالسازی رفتاری بوا چشومانداز زمواني آینوده مثبوت اشواره کورد
(استوارسووکي ،وجسکاسووکي و موواتئوس .) 2020 ،در ایوون شوورای  ،بووه نظوور ميرسوود بووازداری
رفتاری در مقایسه با فعالسازی رفتاری به واسحه تجربه بودبیني و احسواس منفوي فورد نسوبت
به گذشته ،حال و آینوده ،بتوانود بوه واسوحه فردگرایوي و سورمایهگذاری کمتور در رابحوه ،توأثیر
منفي تری بر انتظار بورآورده شودن نیازهوای جنسوي در زنوان داشوته باشود .همچنوین براسواس
سبک فردگرایي ،دیگران به عنوان اشخاصي دیده ميشووند کوه گذشوت ندارنود (لیوبمن)2012 ،
بنابراین خوداتکایي و خودبسندگي به صوور منفوي و غیرسوازنده در ایون افوراد دیوده ميشوود
(شجاعفرد ) 1399 ،و به نظر ميرسد این مسوأله نیوز مي توانود بور احقواق جنسوي توأثیر منفوي
داشته باشد .بنابراین در یک جمعبندی ،ميتوان بوه نقوش زمینهسواز منفوي بوازداری رفتواری در
افزایش اثر منفي فردگرایي ،سرمایهگذاری افراطوي و منفعوتطلبي و کواهش اثور مثبوت انصواف
در احقاق جنسي در زنان اشاره کرد.
زنان پذیرفتهاند که درباره تمایل های جنسي خود در زندگي زناشوویي کمتور صوحبت کننود و
نارضایتي خود را کمتر ابراز کننود ،بنوابراین اگور نتواننود صورفاً از طریوق سوبک تبوادل انصواف،
نیازهای خود را برآورده سازند ،به سایر سبکهای تبوادلي روی ميآورنود توا ابوراز وجوود جنسوي
را به میزان بیشتری تجربه کنند .دراین راسوتا ،بوه ویوژه در جواموع جموعگراتر ،زنوان بخشوي از
1. Gable, Reis & Elliot
2. Johnson, Kim, Giovannelli & Cagle
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هویت خود را از طریق حفظ روابو  ،تعریوف مي کننود و بوه نظور ميرسود در بافوت فعالسوازی
رفتاری و از طریق سبک پیگیری و فردگرایوي ،گشووده بوودن بوه روابو جنسوي و ابوراز وجوود
جنسي بیشتری برای زنان فراهم ميشود .چرا که در ایون شورای  ،افوراد بوه دنبوال مناسو ترین
رو برای کاهش ناهماهنگي شوناختي خواهنود بوود (ایودلمن ،جنسون و راپواپور  .) 2019 ،1از
طرفي زنان به بنبست های ارتبواطي خوود در روابو زناشوویي در مقایسوه بوا موردان حسواستر
هستند ،بر جنبه های مختلوف روابو خوود تمرکوز بیشوتری دارنود و ادراک نوابرابری در آنهوا در
مقایسه با مردان بوااتر اسوت .از آنجوایي کوه زنوان خودشوان را بیشوتر مسو ئول تورمیم روابو
ميدانند به نظر ميرسد این مسأله هم در کارکرد متفاو سبکهای تبوادل ،نقوش داشوته باشود
(لوشک .)2014 ،2
تمایل جنسي در زنان بر خالف مردان ،به مورور زموان کواهش چشومگیرتری دارد و احقواق
جنسي در زنان ميتواند در تعدیل این کواهش تمایول جنسوي ،موؤثر باشود .از طرفوي بوا وجوود
تأثیر احقاق جنسي بر خودکارآمدی جنسي در زنان ،کمتور بوه عوامول تبیین کننوده آن پرداختوه
شده است .این در حوالي اسوت کوه سیسوتمهای رفتواری کوه در برگیرنوده عوامول انگیزشوي -
شخصیتي هستند ،تنها یکي از عوامل تأثیرگذار قابل بررسي بر احقواق جنسوي در زنوان اسوت .از
طرفي با وجود اهمیت سبک تبادل اجتماعي افراد که معموواً در هموه روابو بینفوردی جواری
هستند و به رواب جنسي هوم مي تواننود تعمویم پیودا کننود و همچنوین کواربرد نظریوه تبوادل
اجتماعي در رواب زناشویي ،پژوهشهوای انگشتشوماری بور روی ایون سوازه ارزشومند صوور
گرفته است .در عین حال باید این نکته را هم در نظر گرفت که سوبکهای تبوادل اجتمواعي بوه
عنوان میانجي در بافت متغیرهایي ماننود سیسوتمهای رفتواری کوه دو بعود مخوالف هوم دارنود،
مي توانند تفسیر متفاوتي را به لحاظ تأثیرگذاری بر متغیور موالک داشوته باشوند .بنوابراین هنووز
جای کار بسیاری بر روی این متغیر به عنوان میانجي در خصوو سوازههای مربووط بوه روابو
جنسي و زناشویي وجود دارد.
از جمله مهمتورین محودودیتهای پوژوهش حاضور ،عودم امکوان انتخوا کوامالً تصوادفي
آزمودنيهووا بووود .در پژوهشهووای آتووي ميتوووان از طریووق مصوواحبه ،اطالعووا دقیووقتری را
درخصو عوامل مؤثر بر احقاق جنسي در زنان کس کرد .عالوه بور ایون ميتووان بوه نقوش
سایر عوامل رواني – اجتماعي در این متغیر پرداخت .به عنووان پیشونهاد کواربردی ،آموز هوای
شناختي ،رفتاری و هیجاني بورای تعودیل بوازداری رفتواری و گسوتر سوبک تبوادل اجتمواعي
سالمتر و مؤثرتر ،ميتواند گزینه خوبي برای افزایش اح قاق جنسي در زنان باشد.

1. Eidelman, Jensen & Rappaport
2. Loshek
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان در فرایند پژوهش که با اعتماد بوه پژوهشوگر امکوان بوه ثمور
رساندن پژوهش حاضر را فراهم کردهاند ،تقدیر و تشکر به عمل ميآید.
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روان درماني خانواده 1( 9 ،پیاپي .197- 216 ،)27
 سپاهمنصور ،مژگان؛ صوفارینیا ،مجیود و صوفارینیا ،سوبا .) 1390( .ویژگيهوای روانسونجيمقیاس سبک های تبادل اجتمواعي و رابحوه آن بوا صوفا شخصویت در دانشوجویان شوهر
تهران .پژوهشهای روانشناسي اجتماعي.151- 171 ،40)10( ،
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