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 چکیده 
بازداری   با  ارتباط عملکرد جنسی زنان  این پژوهش به بررسی  در 

تبریز   و  تهران  متاهل شهر  زنان  برانگیختگی جنسی در  و  جنسی 

از نظر   و  از نظر هدف، کاربردی  این پژوهش  پرداخته شده است. 

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه    -ماهیت توصیفی

تبری و  تهران  متاهل شهر  اداری  ز هستند که در قسمتزنان  های 

های آزاد و سراسری مشغول به فعالیت بودند که با روش  دانشگاه

نفر انتخاب شد. در   140ای به حجم  گیری در دسترس نمونهنمونه

این پژوهش از بزارهای برانگیختگی و بازداری جنسی زنان گراهام و  

( استفاده شد.  2000)( و عملکرد جنسی زنان روزن  2006همکاران )

ها، از طریق روش همبستگی پیرسون و  روش تجزیه و تحلیل داده

رگرسیون چندگانه برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش بود.  

یافته دادنتایج  نشان  پژوهش  عملکرد    که  های  با  جنسی  بازداری 

دار و برانگیختگی جنسی ارتباط مثبت  جنسی ارتباط منفی و معنی

از واریانس عملکرد جنسی را    30/0ر دارند و این دو متغیر  داو معنی

می پژوهش  تبیین  این  نتایج  دوگانه،  کنترل  مدل  با  کنند. همسو 

نشان داد که بازداری و برانگیختگی جنسی بر عملکرد جنسی زنان  

کنند که در کنار عوامل  ها تاکید میاین یافتهچنین  تاثیر دارد و هم

 
Abstract 

In this study, the relationship between women's 

sexual function and sexual inhibition and sexual 

excitation in married women in Tehran and 

Tabriz has been investigated. This research is 

applied in terms of purpose and descriptive-

correlational in nature. The statistical population 

of the present study is all married women in 

Tehran and Tabriz who were working in the 

administrative departments of free and national 

universities. A sample of 140 people was 

selected by available sampling method. In this 

study, the tools of sexual arousal and inhibition 

of women Graham et al. (2006) and sexual 

function of Rosen women (2000) were used. The 

method of data analysis was Pearson correlation 

and multiple regression to examine the 

relationships between research variables. The 

results showed that sexual inhibition has a 

negative and significant relationship with sexual 

function and sexual arousal has a positive and 

significant relationship and these two variables 

explain the 0.30 variance of sexual function. 

Consistent with the dual control model, the 

results of this study showed that sexual inhibition 

and arousal have an effect on female sexual 

function, and also These findings also emphasize 
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عوامل   جنسی    زیستی  -اریرفتفیزیولوژیکی،  عملکرد  تبیین  در 

 خیلی اهمیت دارند. 

کلیدیواژه جنسی؛    : های  بازداری  جنسی؛  برانگیختگی 

 مدل کنترل دوگانه؛ عملکرد جنسی
 

that in addition to physiological factors, 

behavioral-biological factors are very important 

in explaining sexual function . 

Keywords: sexual excitation; Sexual 

inhibition; Sexual function; Dual control 

model . 

 
 

 1400 دی پذیرش:                   1400آباندریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 بیان مساله و  مقدمه
در    بلکه  ؛محیطی دارد  اجتماعی و-روانی  ، زیستیعوامل    ریشه درتنها  نهچند عاملی است که    ایپدیدهجنسی زنان،    شکالتم

زندگی فردی،چرخه  متغیرهای  به  و  بوده  پیوسته  و    شان  بروتو 9199،  1)لومان   هستندوابسته    ارتباطیبافتی  عطااله 2؛   ،3  ،

  ل، ی)م یمراحل مختلف پاسخ جنس کهنیا ریتفس یبرا یاجتماع ،یروان ،یستیمدل ز (.2016و همکاران،  6، بایرز 5،آبدو 4روزنبام

(.  2015،  ی است )ناپ   یمرتبط هستند، ضرور  گر یکدیو روابط دوگانه با    ی اجتماع   یهانهی( در زمینیارگاسم و فرونش  ،یختگیبرانگ

را شامل    ینیو فرونش  یاوج لذت جنس  ج، ییته  ،یختگیدارد که مراحل برانگ  یکیولوژیزیف  یندیانسان، فرا  یچرخه پاسخ جنس

و سبب کاهش    کند ی بروز م  ی چند مرحله از مراحل پاسخ جنس  ا ی   کیکه در    ی به مشکالت  توانیرا م  یجنس  ی. کژکارشودیم

  ی هر گونه تداخل  نی(. بنابرا2011کرد. )ساراسون، ساراسون، فیتعر  شوند،یم  یبه اوج لذت جنس یابی عدم دست  ای  یلذت جنس

ناهماهنگ   منجرکه   نت  یبه  در  رضا  جهیو  جنس  ت یعدم  رابطه  م   ی از  باشد    یجنس  یکژکار  تواند، یشود،  داشته  به همراه  را 

درصد    50تا    30 چندین مطالعه نشان داده است که  (.2014؛ والکر، بک، همتام  و همکاران،  2014،    کی؛ پا2010تون،ی)کال

 12پاستور  (.2017و همکاران،   11، پارما 10، ناپی 9؛ سالواتور2015و همکاران،   8باتماز ،  7زنان، کژکاری جنسی دارند )آیدین، آریقلو

زنان در رابطه با کاهش    % 16تا    10درصد زنان وجود داشته و %  %40گزارش نمود که کاهش میل جنسی در    2011در سال  

پژوهش واالدارس نتایج  بودند.  د که میزان شیوع کاهش میل جنسی نشان دا  2011در سال   13تمایالت جنسی خود نگران 

(. 2011و همکاران، 16، اوسیس15، سووزا14نتو -بوده است )واالدرز، پینتو  %1/31و اختالل ارگاسم    %37، کاهش تحریک  6/60%

)تورک زهرانی،   گیردروانی و اجتماعی قرار می  -عملکرد جنسی یک پدیده چندبُعدی است که تحت تاثیر عوامل گوناگون زیستی
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آزاد،بنائی اوزگلی،  مولفه2016،  شامل  که  است  پویا  و  چندوجهی  فرایندی  عملکرد جنسی،   و (.  رفتاری  فیزیولوژیکی،  های 

شناختی  (. ابعاد ذهنی و روان18،1995و اورید  17کنند )الن هیجانی هستند؛ که در عین مرتبط بودن، تا حدودی مستقل عمل می

که تجربیات یا احساسات افراد از برانگیخته یا تحریک شدن جنسی را ابراز    برانگیختگی جنسی شامل فرایندهای شناختی است

های برانگیختگی و انسجام جنسی را به منظور تجدید نظر یا  بینی کننده(. اهمیت زیادی دارد که پیش19،2010کند )چیورز می

عمیقاصالح مدل پاسخ جنسی،  از  از کارکرد و کژکارتر کردن دانسته هایمان  ارزیابی  هایمان  تقویت کردن  زنان و  ی جنسی 

وسیله بنکرافت و  (. مدل کنترل دوگانه پیشنهاد شده به2010سنجی از پاسخ جنسی، شناسایی کنیم )چیورز و همکاران،روان 

محور مورد  -دهد برانگیختگی و انسجام جنسی به صورت نظریهکند که اجازه میجنسن، چارچوب تئوری مفیدی فراهم می

اند.  کنند، بررسی کردههای قبلی عواملی که یک فرد را مستعد تجربه مشکالت جنسی میقرار گیرد. عالوه بر این، پژوهشوارسی  

دهی را مورد غفلت قرار مطالعات روان فیزیولوژیکی تمایالت جنسی، تا حد زیادی مسائل مربوط به تغییرپذیری افراد در پاسخ

های جنسی  های انتشار شده در این حوزه عمدتا محدود به سنجش نگرشاکثر پژوهش  (.2007،  21، بنکرافت20دادند. )جِنسن

 (.25،1988، کالی 24، وایت 23، برن22های رفتاری است )فیشرو گرایش

های فردی در  را پیشنهاد کردند که مبتنی بر این پیش فرض است که تفاوت 26بنکرافت و جانسن یک مدل کنترل دوگانه     

، ممکن است در تعیین عملکرد جنسی مهم باشد. مدل کنترل دوگانه،  28جنسی و برانگیختگیِ 27جنسی  گرایش به بازداری

لکرد مغز که مسئول (، برای توصیف مدل نظری از عم1949) 30ارائه شده توسط هِب   "29سیستم عصبی مفهومی "مثالی از  

(، مثال خوب دیگری است که  1987) 33گری 32و برانگیختگی رفتاری 31رفتارهای مشاهده شده است. مدل بازداری رفتاری

(. به طور کلی پذیرفته شده  35،2009، جِنسِن، ساندرز34ای با مدل کنترل دوگانه دارد )بنکرافت، گراهام های قابل مالحظهارتباط

شود؛ و تمایز قائل شدن بین  کارکردهای مغز، هم فرایندهای بازداری و هم فرایندهای برانگیختگی را شامل میاست که اکثر  

این درک  برای  فرایندها،  میاین  خاصی  جنسی  رفتارهای  به  منجر  دوگانه  کنترل  مدل  چطور  است که  ضروری  شود، 

زداری و برانگیختگی جنسی مجزا و نسبتا مستقل در مغز  های با (. انگاره اصلی این مدل، این است که سیستم1999)بنکرافت،

 
17 Laan 
18 Everaerd 
19 Chivers 
20 Janssen 
21 Bancroft 
22 Fisher 
23 Byrne 
24 White 
25 Kelley 
26 Dual control model 
27 Sexual inhibition 
28 Sexual excitation 
29 Conceptual nervous system 
30 Hebb 
31 Behavioral inhibition 
32 Behavioral activation 
33 Gray 
34 Graham 
35 Sanders 



89 

 1400 زمستان، 28شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

( و ظهور پاسخ جنسی وابسته به فعالیت نسبی  40،2016و ساموچویک  39، نووسیلسکی38، استرویز37، مَک36وجود دارند )کورپیز

این دو سیستم   (. به عبارت دیگر، تعادل میان41،2008فرایندهای بازداری و برانگیختگی است )ساندرز، گراهام، میل هاوسن

شود  (. اغلب فرض می2016دهد یا خیر )کورپیز و همکاران،کند پاسخ جنسی در یک موقعیت جنسی رخ میاست که تعیین می

که سطوح برانگیختگی و بازداری جنسی با رفتارهای جنسی یا عملکردهای سازگارانه مرتبط است، اما سطوح باالترِ بازداری 

های جنسی مرتبط است و سطح باالی برانگیختگی جنسی، به ویژه زمانی  پذیری برای کژکاری جنسی با افزایش یافتن آسیب

که با سطوح پایین بازداری جنسی همراه شود، با رفتارهای خارج از کنترل یا رفتارهای جنسی پرخطر مرتبط است. بنابراین 

 راساس بازداری و برانگیختگی جنسی هستیم. بینی عملکرد جنسی ببراساس مطالب گفته شده در این پژوهش به دنبال پیش

 

 روش پژوهش 
همبستگی است. جامعه آماری  -ها از نوع توصیفیآوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع

فعالیت بودند. با  های آزاد و سراسری شهر تبریز و تهران مشغول به  های اداری دانشگاهشامل تمامی زنان متاهل که در قسمت

مقیاس بازداری و  ها از  آوری دادهزن به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع  140گیری در دسترس تعداد  استفاده از نمونه

استفاده شد. برای اجرا از شرکت کنندگان در پژوهش  (  FSFI( و عملکرد جنسی زنان )SES-Wبرانگیختگی جنسی زنان )

آوری از طریق همبستگی پیرسون؛ برای برآورد رابطه ها پس از جمعها صادقانه پاسخ دهند. دادههخواسته شد که به پرسشنام

 2بین متغیرهای پژوهش و همچنین از رگرسیون چندگانه به روش همزمان؛ برای پیش بینی عملکرد جنسی زنان با توجه به  

 بین، تحلیل شدند. متغیر پیش

 

 ابزارهای پژوهش 

 42و برانگیختگی جنسینامه بازداری پرسش

)پرسش و همکاران  گراهام  توسط  برانگیختگی جنسی  و  بازداری  پاسخ2006نامه  ارزیابی  منظور  به  و  (،  کننده  تحریک  های 

سوالی ُپرکاربرد و دارای اعتبار است.    36نامه بازداری و برانگیختگی جنسی زنان، یک مقیاس  بازدارنده زنان طراحی شد. پرسش

گر  تر نمایان= کامال مخالفم( قرار گرفتند و نمرات پایین4= کامال موافقم( تا ) 1ای از )درجه   4مقیاس لیکرتی  سواالت در یک  

بازداری   "عامل سطح باالتر  2نامه از دهد که پرسشها و برانگیختگی بیشتر است.  نتایج تحلیل عاملی نشان میبازداری پاسخ

های  تر، یعنی عاملهای سطح پایینمورد از این عامل  5تر تشکیل شده است.  عامل سطح پایین  8و    "و برانگیختگی جنسی

(،  28،  27،  6،  2(، قدرت پویایی جنسی )با سواالت  32،  30،  26،  25،  24،  20،  19،  17،  15)با سواالت   قابلیت برانگیختگی

(، مربوط به  13،  7،  4،  3موقعیت)با سواالت  (،  12،  10،  8،  5های شریک جنسی)با سواالت  (، ویژگی23،  22بویایی )با سواالت  

ها در مورد عملکرد جنسی)با (، نگرانی33، 21، 16، 14، 11، 1عامل اهمیت ارتباط)با سواالت،  3فاکتور برانگیختگی جنسی و 

درونی    ( مربوط به عامل بازداری جنسی است. همسانی 36، 35،  34( و برانگیختگی احتمالی)با سواالت  31،  29،  18،  9سواالت  

  55/0که بازداری جنسی همسانی درونی متوسط  است در حالی  70/0عامل برانگیختگی جنسی با استفاده از آلفای کرونباخ  
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داده پرسشاست.  هنجاری  میهای  پیشنهاد  جنسی  برانگیختگی  و  بازداری  عاملنامه  تمام  در  متوسط  نمرات  که  ها  کند 

  زا است.باال نشانگر عملکرد بالقوه مشکلی عملکرد نرمال و نمرات بسیار دهندهنشان

 

 43نامه عملکرد جنسی زنانپرسش

زنان ) افراد در  19(، که شامل  2000همکاران )  روزن و(،  FSFIپرسشنامه عملکرد جنسی  بعد میل    6  سوال جهت بررسی 

سواالت بر حسب سیستم   گذارینمره باشد. سازی یا رطوبت، ارگاسم، رضایت جنسی و درد میجنسی، تحریک جنسی، لغزنده

دستورالعمل طراح پرسشنامه، نمرات هر حوزه از طریق جمع نمرات   دهی، طبقاست. در مورد نحوه نمره  5تا    0گذاری از  نمره

یکدیگر برابر   آید. از آنجا که در پرسشنامه تعداد سؤاالت حوزه ها با ضرب آن در عدد فاکتور به دست می های هر حوزه و سؤال

هر حوزه با هم جمع شده و سپس در عدد    ها با یکدیگر نمرات حاصل از سؤالهایبتدا جهت هم وزن کردن حوزهنیستند، ا

گذاری به نمره  به این ترتیب.  آیدبا جمع کردن نمرات شش حوزه با هم نمره کل مقیاس به دست می  .شودفاکتورها ضرب می

هفته گذشته    4از آن است که فرد در طول    ست. نمره صفر حاکی ای است که نمره بیشتر نشانگر کارکرد بهتر جنسی اگونه

 :بعد از عملکرد جنسی به شرح زیر است فعالیت جنسی نداشته است. جدول مربوط به هر

 گذاری مقیاس عملکرد جنسی . جدول نمره3- 1جدول  

 حداکثر نمره حداقل نمره  عدد فاکتور دامنه  سواالت  حوزه عملکرد

 6 2/1 6/0 1-5 1، 2 میل جنسی

 6 0 3/0 0-5 3، 4، 5، 6 تحریک جنسی 

 6 0 3/0 0-5 7، 8، 9، 10 رطوبت و لیزشدگی

 6 0 4/0 0-5 11، 12، 13 ارگاسم

 6 8/0 4/0 1-5 14، 15، 16 رضایتمندی جنسی 

 6 0 4/0 0-5 17، 18، 19 درد

 

  4/3ارگاسم،    4/3رطوبت،    4/3تحریک روانی،  3/3میل،  ها به این شرح است:  و برای زیر مقیاس  28نقطه برش برای کل مقیاس  

عملکرد خوب است. شرط الزم برای    . به عبارت دیگر نمرات بیشتر از نقطه برش مبین8/3و درد جنسی    8/3مندی  رضایت

 این صورت الزم است پرسشنامه با کمک یک روان  اجرای این پرسشنامه داشتن حداقل سواد پنجم ابتدایی است که در غیر

پایایی و روایی آن توسط روزن و  باشد کهاین پرسشنامه یک پرسشنامه عمومی استاندارد می درمانگر هم جنس تکمیل گردد. 

  تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی و روایی آن در   طی تحقیقی که به همین منظور انجام شد، مورد(،  2000)  همکارانش در سال
گرفت قرار  وارسی  مورد  متعددی  فخریتحقیقات  است.  همکاران)  ه  بازترجمه (1390و  و  ترجمه  از  پس  را  ابزار  توسط   این 

وارسی فارسی مورد  و  انگلیسی  زبان  در مقیاسروان  های متخصصین  پایائی  دادند. ضرائب  قرار  تا    72/0بین    های آنسنجی 

  از روش تحلیل عامل تائیدی    فادهگزارش گردید. با استفاده از چرخش واریماکس برازش مناسب آن گزارش گردید و با است90/0

انجام داد با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی چهار    ( 1393قسامی)  ای کهعامل آن تائید گردید. همچنان در مطالعه  6

و   82/0رضایت جنسی را در فرم ایرانی متمایز کرده و همسانی درونی و ضریب آلفا را بین    عامل پاسخ جنسی، درد، میل و

است. همچنان اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه مطلوب شناخته شد. پایایی و روایی این ابزار در تحقیقی   گزارش نموده 95/0

 
43 Female Sexual Function Index 
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کلی آزمون با دو روش   ه است، که ضریب پایاییشاهد انجام گردید، تأیید شد  در دانشگاه  1383که توسط محمدی در سال  

  70/0) ( و با روش بازآزمایی بین75/0تا  63/0یف بین )صها با روش تن برای خرده آزمون ( و75/0و  78/0تنصیف و بازآزمایی)

 . ( گزارش شده است81/0تا 

 

 ها یافته
 84/6، 84/33اندارد سنی نمونه پژوهش حاضر میانگین و انحراف استآزمودنی شرکت کردند.   120مجموع در این پژوهش، در 

( تحصیالت  %94/18نفر ) 126( تحصیالت زیر دیپلم، %11/5نفر ) 34از نظر وضعیت تحصیلی،  باشد.می  55-18و دامنه سنی 

( دارای  %50/1نفر )  10ارشد و  ( تحصیالت کارشناسی%57/28نفر )  190( تحصیالت کارشناسی،  %86/45نفر )  305دیپلم،  

 ارائه شده است.  1های آمار توصیفی در جدول تحصیالت دکتری بودند. شاخص

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش، میانگین و انحراف استاندارد  :1جدول 

 کشیدگی  چولگی میانگین )انحراف استاندارد(  3 2 1 متغیرها 

 -075/0 -505/0 76/66( 14/9)   1 برانگیختگی جنسی 1

 -806/0 246/0 18/33( 45/8)  1 -506/0** جنسی بازداری  2

 907/0 -960/0 40/26( 96/3) 1 -448/0** 536/0** عملکرد جنسی 6
*

P< 0/01     **
P <0/05 

دار با  دار و بازداری جنسی رابطه منفی و معنیبرانگیختگی جنسی رابطه مثبت و معنیدهد که  یجدول فوق نشان م  جینتا

   دارند.عملکرد جنسی 

 بینی عملکرد جنسی براساس متغیرهای مورد بررسی نتایج رگرسیون چندگانه)به روش همزمان(پیش -3جدول

 R 2R F B SE Beta T بین متغیرهای پیش متغیر مالک 

 43/8 - 650/2 36/22 78/34 33/0 58/0 مقدار ثابت  عملکرد جنسی

 -05/5 -359/0 037/0 -185/0 - - - بازداری جنسی  عملکرد جنسی

 47/5 389/0 031/0 170/0 - - - برانگیختگی جنسی عملکرد جنسی

 

  بازداری جنسی و برانگیختگی جنسیوسیله  درصد از کل واریانس عملکرد جنسی به  33دهد که  نشان می  2نتایج جدول شماره  

می )تبیین  نسبت  می  (78/34F=   ،05/0>pشود.  نشان  براساس  هم  جنسی  عملکرد  رگرسیون  که  و  دهد  جنسی  بازداری 

توانند به صورت ترکیبی عملکرد جنسی  می  بازداری جنسی و برانگیختگی جنسیدار است. بنابراین  معنی   برانگیختگی جنسی

داری  و معنیتوانند به صورت منفی)معکوس(  دهد که بازداری جنسی میبینی کنند. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میرا پیش

پیش را  نیز میعملکرد جنسی  برانگیختگی جنسی  کند. همچنین  معنیبینی  و  مثبت)مستقیم(  بصورت  عملکرد  تواند  داری 

 بینی کنند. جنسی را پیش

 

 گیری بحث و نتیجه
بررسی پیش با هدف  زنان  پژوهش حاضر  برانگیختگی جنسی در  بازداری جنسی و  براساس  انجام شد.  بینی عملکرد جنسی 

و معنییافته به صورت منفی  بازداری جنسی  داد که  نشان  پژوهش حاضر  بههای  برانگیختگی جنسی  و  و  دار  مثبت  صورت 
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درصد از واریانس عملکرد    33کنند و در مدل رگرسیون توانستند به صورت ترکیبی  بینی میدار، عملکرد جنسی را پیشمعنی

(،  2017(، ولتن )2017های ولتن و همکاران ) پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش  های جنسی زنان را تبیین کنند. یافته

توان گفت که وقتی برانگیختگی  ها می باشد. در تبیین این یافته( همسو می2019(، ولتن و همکاران )2008ساندرز و همکاران )

در بافت واژن، استروژن رشد و عملکرد مطلوب    ی سلول  یندهایفرآ  میبا تنظگیرد و  افتد، لیز شدن واژن شکل می جنسی اتفاق می

)سانترو و همکاران،   کندیم  لیرا تسه  ومیتلیو اپ   ومیداخل اندوتل  یها، عضله صاف و سلولی خون  یها، رگ یعصب  یهاسلول

  یبافت پر حاو  رایشود، زی م  یخون در دستگاه تناسل  انیواژن احتماالً باعث بهبود جر  ومیتلیساختار و ضخامت اپ  بهبود  .(2016

برید،  )مک  شودیم   لیزشدگی   شیو افزا  یبه اندام تناسل   یخونرسان   ش یاست که باعث افزا  یرگیمو  یاز بسترها  یتراکم باالتر

ه دستگاه  احتقان عروق واژن ب  شیافزا  وسیلهبهواژن    لیزشدگی ، شروع  یجنس  کیتحر  هیثان  20پس از  (.  2009؛ ناپی،  2010

جریان خون در ناحیه واژن و دستگاه تناسلی منجر به لخته شدن و تورم بافت در دهلیز    .افتداتفاق می  یو خارج  ی داخل  یتناسل

با جمع شدن خون در این مناطق، دیواره های واژن به رنگ   کند. شود که قسمت تحتانی واژن را احاطه می و شبکه وریدی می

دهد، که قبل  در مراحل بعدی تحریک جنسی رخ می (SNS) آیند. ترشحات سیستم عصبی سمپاتیک منتشرقرمز تیره در می

(. افزایش نورآدرنالین پالسما،  1971دهد )جووانوویچ،  از افزایش ضربان قلب و فشار خون است که در هنگام ارگاسم رخ می

  .یت جنسی همراه بوده است، با افزایش تحریک دستگاه تناسلی در طی فعال SNSنشانگر فعالیت

در تسهیل تحریک جنسی در زنان وجود دارد،  SNS سازی( نشان داد که یک سطح مطلوب فعال 2012یک پژوهشی در سال )

برای افزایش تحریک دستگاه تناسلی مفید   SNS به طوری که افزایش متوسط )در مقابل بسیار کم یا بسیار زیاد( در فعالیت

 و تحریک جنسی در زنان نیز نشان دهنده قدرت ارتباط بین (HRV) ابطه بین تغییرپذیری ضربان قلباست. عالوه بر این، ر

SNS   ،ای  دهد که قشر قدامی اینسوالر زمینه چنین شواهد نشان می(. هم2012و تحریک دستگاه تناسلی است )لورنز و همکاران

آگاهی عاطفی نقش داشته و بر تحریک جنسی ذهنی مرتبه  (، که در2009کند )کرایگ،  برای همه احساسات ذهنی فراهم می

هنگامی   ها دارد.های شهوانی و ارزیابی کلی مثبت از آن نشانهگذارد. برانگیختگی ذهنی نیاز به توجه به نشانهتر تأثیر میپایین

با این حال، پاسخ ذهنی   .گیرد، پاسخ دستگاه تناسلی او تا حد زیادی خودکار استکه یک زن در معرض محرک جنسی قرار می

های برانگیزاننده، مانند برانگیختگی شریک زندگی و احساسات دستگاه  وی به میزان توجه او به محرک شهوانی و سایر نشانه

شود، پرتی مانع پاسخ برانگیختگی جنسی میمطالعات تجربی با اثبات اینکه حواس (.2000تناسلی خود، بستگی دارد )جنسن،  

(. بارلو  2000؛ داو و همکاران،  2006ر مورد تأثیر شدید توجه بر انگیختگی ذهنی ارائه داده است )سالمینک،  شواهدی را د

شود که در مقیاس  ( این بحث را ارائه کرد که وجود مشکل در عملکرد جنسی فرد باعث برانگیختگی بازداری شده می1986)

کند.  کننده که برای تحریک جنسی الزم است، مشکالتی ایجاد میزا و تحریک  های شهوتتر در درک و پردازش نشانه وسیع

شود. این اضطراب  های ارتباط جنسی، منجر به فعال شدن اضطراب عملکردی میافتد که نشانهاین انفصال موقعی اتفاق می

ناتوانی و ناکامی جنسی  های تحریک جنسی به سمت تمرکز تهدیدزا بر  بخش بر نشانهعملکردی، سمت توجه را از تمرکز پاداش

های تحریک جنسی، بر عالئم  عبارتی فرد بدلیل داشتن اضطراب عملکردی، به جای متمرکز شدن به نشانهدهد؛ بهتغییر می

های تهدیدزا، سیکل پاسخ جنسی ناکارآمد  شود. تاثیر منفی تمرکز بر نشانهتهدید کننده با محتوای ناکامی جنسی متمرکز می

( با طرح مدلی  1986(. بارلو )1986سازد )بارلو،  ز عالئم شهوانی و در پی آن تمرکز بر عالئم غیرشهوانی پایدار میرا توسط فرار ا

پرتی شناختی و برانگیختگی را بیشتر مورد توجه قرار داد که مدل برانگیختگی جنسی بازداری شده  از کژکاری حنسی، حواس

عنوان درگیر شدن یک پردازش غیرجنسی پیشگیرانه محرک مربوطه در  توان بهقلمداد شد. مهار پاسخ دستگاه تناسلی را می

نظر گرفت. ممکن است این فرضیه مطرح باشد که حافظه افراد مبتال به کژکاری جنسی، بیشتر حاوی اطالعات مربوط به تهدید  

سازی معناهای جنسی و غیر ر به فعالو نگرانی است. از این رو، برای این افراد، مواجهه با یک محرک مربوطه، ممکن است منج
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سازی همزمان معنای  عنوان سیستم پاسخ دستگاه تناسلی، فعالکه، ارزیابی محرک بهجنسی )تهدید و نگرانی( شود؛ در حالی

 کند. های مربوط به عملکرد )خارج از وظیفه( هدایت میطور همزمان توجه را به نشانهرسد بهنظر میمربوط به نگرانی، به

گردد و با  های تناسلی اولیه و احساسات ذهنی به مسیر مرکزی برمیسازی پاسخ، پاسخطور که در وضعیت نرمال فعالهمان

اساسا مربوط به نگرانی خواهد بود.    "شبکه حافظه"های جنسی  شود. با این حال، در افراد مبتال به اختاللحافظه منطبق می

های جنسی  شود و در نتیجه، در ایجاد پاسخی اولیه نیز عمدتا به روش غیرجنسی ارزیابی میهاعبارت دیگر، در این افراد پاسخبه

تواند پردازش  دهد که برخی از طبقات معانی غیرجنسی میکند. مواردی از الگوهای پاسخ ناسازگار، نشان می تداخل ایجاد می 

از پاسخکه پاسخطوریشوند به از این موارد، نظر میتاثیر بگذارد. به  های تناسلی تحتهای ذهنی را بیشتر  رسد در بسیاری 

های این پژوهش این است که بدون  معانی غیرجنسی در گام اول، مربوط به ارزیابی آگاهانه خود محرک است. یکی از محدودیت

غالب  پذیرفت.    انجام در نظر گرفتن تاثیرات وضعیت اجتماعی اقتصادی و بافت فرهنگی و مذهبی بر مسائل جنسی در زنان  

د. این موضوع دالیلی چون همکاری بهتر ادندکنندگان در این مطالعه را افرادی با تحصیالت باالی دیپلم تشکیل میشرکت

دهی به  گزارشی برای ارزیابی و سنجش )که درک سواالت و پاسخ  -کرده و همچنین استفاده از ابزارهای خودبیماران تحصیل

سواد که معموالً سطح سواد و کماساس تعمیم نتایج به بیماران بیبتاً باالیی از سواد است( داشت. براینآنها مستلزم سطح نس

است.-اجتماعی مواجه  محدودیت  با  دارند،  متفاوتی  آسیبا  اقتصادی  مدل  برازش  زمینه  در  حاصل  نتایج  که  آنجا  شناسی ز 

های بعدی در بررسی پشتوانه تجربی مدل یادشده،  آمده است، گامدست  به  خاص )زنان(در مطالعه حاضر از یک نمونه    بنکرافت

آل برای استنباط از آنجا که شرایط ایده  های آتی است.بررسی برازش آن در جمعیت عمومی و همچنین نمونه بالینی در پژوهش

شود، برای دارند پیشنهاد می  آید، به پژوهشگرانی که امکان انجام چنین مطالعاتی راروابط علّی در مطالعات طولی فراهم می

 بررسی در مطالعه حاضر، آن را در یک مطالعه طولی مورد بررسی قرار دهند.  تقویت پشتوانه تجربی مدل مورد
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