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 :چكیده

بیني شدت  یشتايمیا در پ زا، حساسیت اضطرابي و الكسي هدف مطالعه حاضر تعیین نقش تجارب آسیب

جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتال به  و پژوهش حاضر يک پژوهش همبستگي های جنسي زنان بود.  کژکاری

 بودند. 1931های زنان و زايمان و مراکز بهداشت شهر تهران در سال  های جنسي مراجعه کننده به بیمارستان کژکاری

ابزار جمع آوری اطالعات مشتمل بر چهار دسترس انتخاب شد. ت در جامعه آماری به صورنفر از بین  124تعداد 

و ( ASI) حساسیت اضطرابي ،(CTQ)پرسشنامه ترومای دوران کودکي  ،(FSFI)شاخص عملكرد جنسي زنان مقیاس:

ها بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون  داده .بود (TAS-20)تورنتو ایميات يآلكس

با  تايمیا رابي و الكسيطحساسیت اض ،ران کودکيزای دو نه تجزيه و تحلیل شد. نتايج نشان داد تجارب آسیبگا چند

لگني در زنان رابطه -درد تناسلي و اختالل دخول/ برانگیختگي جنسي ، اختالل میل/اسميشدت اختالل ارگ

 / برانگیختگيیلريانس شدت اختالل مدرصد از وا20 ،يصد از واريانس شدت اختالل ارگاسمدر11. داردداری  معني

زای دوران  لگني در زنان توسط تجارب آسیب-درد تناسليرصد از واريانس شدت اختالل دخول/د 29و  جنسي

/ لیم درصد از واريانس شدت اختالل 92، يدرصد از واريانس شدت اختالل ارگاسم24 د.شومي نیتبیکودکي 

در زنان توسط حساسیت  لگني–يدرد تناسل دخول/ دت اختاللدرصد از واريانس ش 21و  يجنس يختگیبرانگ

/ میل درصد از واريانس شدت اختالل90، صد از واريانس شدت اختالل ارگاسميدر13 .شودمي نیتبیاضطرابي 

 ایميتا يكسلادر زنان توسط  لگني– يدخول/ درد تناسل درصد از واريانس شدت اختالل29و  جنسي يختگیبرانگ

داری  تايمیا به طور معني زا، حساسیت اضطرابي و الكسي نتايج حاصل نشان داد تجارب آسیب .شودمي تبیین

های  ريزی با توجه به اين مسأله جهت برنامه. کنند بیني مي های جنسي و ابعاد مختلف آن را در زنان پیش کژکاری

روانشناختي قبل از ارائه هر گونه  های های جنسي زنان الزم است که ارزيابي درماني و آموزشي برای درمان کژکاری

 تری حاصل گردد.  درمان مدنظر قرار گیرد تا نتايج درماني مناسب

 های جنسي، زنان تايمیا، کژکاری زا، حساسیت اضطرابي، الكسي تجارب آسیب: هاواژه کلید
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 .Error! Bookmark not defined ................................. ورود روش با زنان در يجنس يختگیبرانگ/ لیم با ایميتا يالكس گانه چند ونیرگرس بيضرا(. 08-0)جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................. زنان در يلگن-يتناسل درد/ دخول با ایميتا يالكس گانه چند ونیرگرس یآمارهها و شاخصها. 03-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................ ونیرگرس مدل کل یمعنادار يبررس جهت( ANOVA)كراهي انسيوار لیتحل یشاخصها. 14-0جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................ ورود روش با زنان در يلگن-يتناسل درد/ دخول با ایميتا يالكس گانه چند ونیرگرس بيضرا(. 11-0)جدول
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 مقدمه -6-6

ی نسل خود در نیازهای جنسي يكي از مهمترين نیازهايي است که نوع بشر، بويژه برای حفظ بقا

تكاپوی ارضای آن است. به اين معنا که ممكن است بخش مهمي از انرژی فكری و رفتار ما را به خود 

اختصاص داده و هر جنبه از زندگي ما، به نوعي و تاحدی تحت تأثیر آن قرار گیرد. براين اساس و به 

نظر از  گیرد. صرف يموجب ارضاء نیاز جنسي است که رفتار جنسي در اشكال مختلف نیز شكل م

های فرهنگي در جوامع گوناگون )بويژه در نوع رفتار جنسي و هنجار دانستن يا نداستن برخي  تفاوت

های گوناگون آن )نظیر  رفتارها نظیر داشتن رابطه جنسي قبل از ازدواج (، ماهیت رفتار جنسي و مؤلفه

به شكلي مشابه وجود دارد. به لحاظ  مراحل چهارگانه پاسخ جنسي، ارگاسم و...( در تمامي نوع بشر

گیری رفتار جنسي در همه ما تقريباً )با اندک جزئیاتي  ارگانیكي، عاطفي، هیجاني و شناختي، فرايند شكل

(. رفتار جنسي که 2448، 1مثالً نوع برانگیختگي يا زمان ارگاسم و ...( يكسان است )رولند و اينكروچي

تواند بهنجار يا نابهنجار باشد. يعني در رفتار جنسي  امل گوناگون ميگیرد تحت تأثیر عو اينگونه شكل مي

های شويم که عملكرد جنسي ما را تحت تأثیر قرار داده و اصطالحاً دچار  ممكن است دچار کژکاری

گردد. شیوع اين  کژکاری جنسي در تمام جوامع، اختاللي رايج محسوب ميهای جنسي گرديم.  کژکاری

دهد.  ها را گزارش مي وضوع بستگي دارد که افراد اين مسائل را چگونه تعريف کرده و آناختالالت به اين م

نفر به صورت تصادفي  0444انجام شد، حدوداً « وانن»يابي که توسط پرسشنامه  در يک مطالعه زمینه

داقل يک % زنان از ح91% مردان و 00انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند، نتايج نشان داد که حدوداً 

يا چند نوع اختالل جنسي رنج مي برند. اين مطالعه نشان داد که مشكالت جنسي در مردان بیشتر با 

های  کژکاری (.2441، 2واکياجتماعي و روانشناختي همراه است )مشكالت فیزيكي و در زنان با مشكالت 

گیری  د باعث شكلتواند منشاء بسیاری از مشكالت روحي و رواني گشته و به نوبه خو جنسي، مي

های جنسي  عوامل متعددی در پیشرفت و پیدايش کژکاری .های خانوادگي، اجتماعي و فردی گردد آسیب

زا  زا رويدادی بسیار استرس تجارب آسیبباشد.  زا مي در زنان دخیل است يكي از اين عوامل تجارب آسیب

بیش از نیمي از گروه  .لب ويرانگر هستنداثرات درازمدت آن متنوع، پیچیده، و اغو يا آزاردهنده است که 

 دهند. زا را زنان تشكیل مي افراد با تجارب آسیب

                                                
1. Rowland & Incrocci  
2 . Wakley  
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ای  های اخیر مفهوم نسبتاً تازه حساسیت اضطرابي به عنوان يک متغیر واسطه از سويي ديگر در سال

، رواني تني و ای از اختالالت رواني به ويژه اختالالت اضطرابي، افسردگي ، استرس در تعداد قابل مالحظه

 شبه جسماني توجه زيادی را به خود جلب کرده است . حساسیت اضطرابي به عنوان ترس بیش از اندازه

ها تعريف شده است.  زا بودن عاليم و احساس بر آسیب و عاليم اضطراب و باور شخص مبني از احساسات

نقش مهمي در بسیاری از  دهد حساسیت اضطرابي ای وجود دارد که نشان مي امروزه شواهد فزاينده

 . نسي در زنان داردهای ج های بالیني از جمله کژکاری موقعیت

باشد. رابطه جنسي يک  تايمیا مي جنسي زنان نقش دارد، الكسي  يكي ديگر از عواملي که در کژکاری

ايي شناسبیشتر در  ک نارسايي هیجاني که شامل مشكالتي تايمیا ( و الكسي1388، 1اورايداحساس است )

حساسات نگیختگي عاطفي، ناتواني در بیان های بدني، ا بین احساسات و نشانهو توصیف احساسات وتمايز 

 شود.  مي زی و سبک شناختي متمايل به بیرونبه ديگران، کاهش خیال و ظرفیت فانت

مندی از زندگي و  با توجه به نقش اساسي سالمت جنسي در سالمت روان، کیفیت زندگي، رضايت

های زندگي ما از زندگي عاطفي و روابط  تمام جنبهتواند  های جنسي مي کژکاریکه  ستي و از آنجاييبهزي

آرامي  زناشويي گرفته تا عملكرد شغلي، اجتماعي و حتي تحصیلي را تحت تأثیر قرار دهد و موجبات نا

و درماني، عوامل مؤثر ذهني ما را فراهم کند. بنابراين الزم است برای داشتن برنامه های مناسب آموزشي 

نقش تعیین  بر عملكرد جنسي بهنجار و نابهنجار بررسي شده و شناخته شوند .لذا هدف پژوهش حاضر

 زنان يجنس یها یشدت کژکار ينیب شیدر پ تايمیا ي و الكسياضطراب تیحساس، زا بیتجارب آس

 .باشد مي

 بیان مسأله -6-9

، تماايالت  هاا  آنيي اشااره دارد کاه انساان بار اسااس      ها روشرفتار جنسي به آن دسته از رفتارها و 

متفااوت، رفتارهاای جنساي     ی متفاوت و به داليال ها زمان. افراد در کند يمجنسي خود را تجربه و اظهار 

. فعالیات جنساي طبیعاي،    دهناد  يممتفاوت از منظر شكل رفتاری و نه ماهیت( را از خود نشان متفاوتي)

است. هدف فعالیت جنساي در   شده  ختهیبرانگیرات فیزيولوژيكي در فرد ناشي از برانگیختگي جنسي و تغی

يي اسات کاه   ها تیفعالانسان رسیدن به ارگاسم و ارضاء نیاز است. فعالیت جنسي همچنین شامل مسیر و 

ی هاا  یاساتراتژ ؛ يعناي  گاردد  يما ، عاليق جنسي فرد ديگر)يعني شريک جنسي( نیز برانگیخته ها آنطي 

از ايان   هرکدامی زيستي، هیجاني و فیزيكي است. ها جنبه رندهیدربرگفتار جنسي، جذب شريک جنسي، ر

ي درگیر در رفتار جنسي بوده و در انجام آن مشارکت دارند. بعالوه چرخه پاساخ جنساي در   نوع به، ها جنبه

، کاه اخاتالل در هرياک از ايان     هستمرد و زن شامل چهار مرحله میل، انگیختگي، ارگاسم و فرونشیني 

منشاأ مشاكالت روحاي و جسامي      تواناد  يما مراحل، احساس محرومیت و ناکامي را در فرد ايجاد کرده و 

(. وجود مشكالت جنساي، باعاث   2448اينكروچي،  و رولند ؛2441، 9بالن و سگراوس؛ 2449 ،2نيوباشد)ل

ت زناشاويي  مشاكال  عنوان بهو اين مسأله، خود را  نبردهتا زوجین از روابط جنسي خود لذت کافي  شود يم

                                                
1. Everaerd 
2. Levine  
3. Balon & Segraves 
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نشان دهد. از طرفي سازمان بهداشت جهاني مدعي است کاه رابطاه جنساي حاق اساساي بشار و بخاش        

آن لاذت   و ازافرادی که رابطاه جنساي بیشاتری دارناد      دهد يمکه نشان  باشد يمجدانشدني زندگي وی 

 ندارناد رضاايت   طول عمر بیشتری نسبت به کساني دارند که رابطه جنسي ندارند يا از آن احساس برند يم

هاای جنساي رناج     ي است که افاراد بسایاری از کژکااری   در حال(. اين 2441، 1و بیتون رزونفیلد ،)بارلیک

که اثرهای گوناگوني بر زندگي افراد مبتال دارد و روابط بین فردی و زندگي زناشويي را تحت تاأثیر  برند يم

فیزيولوژياک کاه    -تغییارات رواناي  هاا برحساب اخاتالل در میال جنساي و       . ايان کژکااری  دهاد  يمقرار 

كالت باین فاردی را باه    و پريشاني بارز و مشا  شود يمۀ چرخه واکنش جنسي هستند عنوان کنند مشخص

(. پاساخ  1337، 0؛ کینازل، ماانگوت، تراوگار و بیبال    1331، 9؛ آکرمن1332، 2هالورسن و متزدنبال دارد)

غالباً در يک زمینۀ درون فاردی، باین فاردی، و     وجود  نيا باجنسي يک پیش نیاز زيستي زير بنايي دارد، 

بنابراين، کارکرد جنسي در برگیرنده تعامل پیچیدۀ میان عوامل زيستي، اجتماعي،  شود يمفرهنگي تجربه 

ی بالیني، علت دقیاق ياک مشاكل جنساي، ناامعلوم      ها نهیزمفرهنگي، و روانشناختي است. در بسیاری از 

، شااملو و  فخرايي، فارمن، نیلاوفری، هاشامي آذر   ترجمه رضاعي،  ؛2419)انجمن روانپزشكان امريكا، است

اصالي   زيتماا در اين راستا متخصصان بالیني برای مشخص کردن ماهیت کژکاری جنسي به چند . (1930

. اول اينكه آيا بدکارکردی جنساي، ناشاي از عوامال رواناي مانناد افساردگي ياا مشاكالت         کنند يماشاره 

همچناین   هاا  آنرکیب عوامل رواني و جسماني، نظیر بیماری ياا مصارف ماواد     ارتباطي است يا به علت ت

، 1)هالجین، ويتباورن کنناد  يما ي، اکتسابي، موقعیتي و فراگیر را از هام متماايز   دائمهای جنسي  کژکاری

هاای   جود داشته است در حالي کاه کژکااری  های دائمي از هنگام شروع فعالیت جنسي و (. کژکاری2410

، در دهاد  يما ، ياا شارکای جنساي روی    هاا  تیموقعدر اثر انواع خاصي از تحريكات جنسي، موقعیتي فقط 

در شاناخت و  هاا  (. ايان تمايز 2410جین و ويتباورن،  هالنادارد)  تيمحادود های فراگیر  حالي که کژکاری

 . کنند يمها نقش مهمي را ايفا  تر کژکاریتعريف دقیق

 ل ارگاسمي در زناان، اخاتالل میال/   الل نعوظ، اختالس، اختراز: انزال دير اند عبارتکژکاری جنسي 

اختالل کمبود میل جنسي مردان، انازال  ، لگني -درد تناسلي دخول/برانگیختگي جنسي در زنان، اختالل 

زودرس، کژکاری جنسي ناشي از مواد/ دارو، ساير کژکاری جنسي معین و کژکاری جنسي نامعین )انجمن 

 هاا  اختالل(.کژکاری جنسي گروه ناهمگني از 1930 و همكاران، رضاعي ترجمه؛ 2419روانپزشكان امريكا، 

ي جنساي فارد ياا تجرباۀ لاذت جنساي       ده پاسخهستند که معموالً با ناراحتي چشمگیر بالیني در توانايي 

ی باوده و عمومااً ريشاه در    بعاد  چناد و  تار  دهیچیپهای جنسي زنان، مشكالت  . کژکاریشوند يممشخص 

؛ 2447، 7؛ ريناا و پااالژاني  1،2441والكاي  ؛2441ساگراوس، بالن و ؛ 2449 ن،يالن و لوبعوامل رواني دارند)

زناان دچاار    % از21 -19% از ماردان و  14-12(. مطالعاه لاومن نشاان داد کاه     2448،ينكروچا يرولند و ا

                                                
1 . Bartlik, Rosenfeld & Beaton 
2
 . Hallvorsen & Metz 

3 . Ackerman 
4 . Kinzl, Mangweth, Traweger, & Bibl  
5 . Halgin Whitbourne 
6 . Wakley 
7 . Raina & Pahlajani 
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( شایوع اخاتالالت عملكارد    1981(. بلوريان و گنجلو )1984جهانفر، موالني نژاد،اختالالت جنسي هستند)

 درصد گزارش کردند.   2/19ي در زنان شهر سبزوار را جنس

ها و علل و عوامل مؤثر بر اين بعد رفتاری، به دلیل اهمیات   شناخت رفتار جنسي، انواع کژکاری لزوم

که مورد توجه باوده   هاست سالبسیاری زيادی که در ارتقای کیفیت زندگي وسطح بهزيستي جامعه دارد، 

فرهنگاي، تجاارب    -، آناتومیک، روانشاناختي و اجتمااعي  کيولوژيزیفعوامل به  توان يماست، که از جمله 

از مطالعاات   يبرخ(. 2443، 1رشدی فرد از دوران کودکي تا بزرگسالي اشاره کرد)سادوک، کاپالن، سادوک

که درگذشته مورد سوءاستفاده قرارگرفته در معرض خطار مشاكالت    ياند که زنان نشان داده کيولوژیدمیاپ

(. 9،2447؛ ريلیني و مساتن 2441،  2یرد وراندولف )باشد يم يمشكالت جنس ريسا ايو  يجنس يختگیانگ

 نیبا ی خود به اين نتیجاه رسایدند کاه؛    ها مطالعهدر ( 2448)0ينلیروزن و مک ک تمن،يال نک ،یل ،يالتف

ز پاس ا  يزناان حتا   هاای  کژکاریبا دوران کودکي  (زا بیآستجارب ي)جانیه ،يجنس ،يسوءاستفاده جسم

عوامال رشاد و نماو     عنوان بهدوران کودکي  زا بیآستجارب  وجود دارد. یدار يرابطه معن يکنترل افسردگ

 ياوزر، کارامصاطف  ل،يا ايچناار،   ،يلگیساخب  ،يجمار  ن،یتكا )اسات  شاده  شاناخته رواني اختالالت مختلف 
نظیار   زا بیآسا ثاه  . در اياالت متحده آمريكا بیش از نیمي از کودکان و نوجوانان حداقل يک حاد(1،2411

 .  اند کرده را تجربهخانوادگي، قلدری  خشونتجنسي،  سوءاستفادهدوران کودکي،  جسميسوءاستفاده 

اسات   قرارگرفتههای زنان مورد بررسي  حقیقات اخیر در ارتباط با کژکاریعامل مهم ديگری که در ت

باه اجتنااب از    ليا بااال تما  حساسایت اضاطرابي  افاراد باا    نكاه يبا توجه به ا. باشد يم 1حساسیت اضطرابي

، هاا  تیا فعال گار يهاا از اناواع د   مانند ورزش دارند، ممكن است که آن يختگیانگ ی کننده فعال یها تیفعال

 ناد يآ يبه وجود ما  يكيزیکه در هنگام ورزش ف ياز احساسات یاریکنند. بس یدور زین يجنس تیمانند فعال

. افاراد  ناد يآ يهم به وجود م يجنس تینفس( در طول فعال يتنگ ايب و / ضربان قل شيمثال، افزا عنوان )به

را  يشاان ياحساسات، پر نيترس از ا لیبه دل يجنس تیباال ممكن است در طول فعال حساسیت اضطرابيبا 

 یکژکاار  اتیا در ادب دهيا ا نيا توجاه اسات، ا   . جالاب زندیبپره يجنس تینوبه خود، از فعال تجربه کنند و به

 "تارس از تارس  "کارد کاه    شانهاد ی( پ1387) 7کاه کااپالن   يوجاود داشات، زماان    1384ه از ده يجنس

 يجنسا  تیا از ماردم از فعال  يدر اجتناب برخ ي( ممكن است نقش مهمحساسیت اضطرابي مثال عنوان )به

نشان داد، زنان  (2411) و همكاران وريگرنتايج مطالعات  (.2411 ،8و گاالگر وريوات، و ،وريگر)داشته باشد

 و يجنسا  تیا ( و اجتنااب از فعال يازجمله درد جنس) يباال اختالل در عملكرد جنس ياضطراب تیا حساسب

 ي،اضاطراب  تیو حساسا . اما اين ايده در ادبیاات کژکااری جنساي    را گزارش دادند یکمتر يجنس تيرضا

 .دهد يدر زنان کاهش مرا  يعملكرد جنس تیفیک

                                                
1  . Sadock, Kaplan, Sadock 
2 . Randolph, Reddy 
3
 . Rellini, Meston 

4 . Lutfey, link, Litman, Rosen., McKinlay 
5 . Tekin, Meriç, Sağbilge., Kenar,Yayla , ÖzerÖ, Karamustafalio 
6  .  Anxiety Sensitivity 
7. Kaplan 
8 . Gerrior, Watt, Weaver, Gallagher 
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، مطالعاه قارار گرفتاه    زناان ماورد  جنساي   یها یکارکه در ارتباط با کژ یگريعامل مهم د نیهمچن

ای از نقايص شناختي و عااطفي در بیاان، توصایف،     تايمیا به عنوان مجموعه . الكسيباشد يم 1یاميتا يالكس

تیمیاا،   (. افراد مبتال به الكسي2443، 2هامفريز، وود و پارکرو تمايز احساسات تعريف شده است )شناسايي 

(. 1331، 9نیماهشاوند)  شاخص ماي  ي خیالي و هیجانات دروني و باازداری شاده م  اغلب با داشتن يک زندگ

تايمیا، با مشكالت زيادی در ابعاد جسمي، رواني، اجتمااعي، باین فاردی و ... مواجاه      افراد مبتال به الكسي

( در پژوهشاي  2443(. هاامفريز و همكااران )  2440، 0مونتي باروکي،کوديسپوتي، بالدارو و روسيشوند) مي

منادی   تند که بین الكسي تايمیا و رضاايت دانشجوی مقطع کارشناسي انجام دادند، درياف 118بر روی  که

( نشان داد الكساي تايمیاا باا    2410) 1پايین از روابط جنسي ارتباط وجود دارد. نتايج مطالعه آيتر فینتیلي

ي آناان تاأثیر منفاي    عملكارد جنسا   خودکارآمدی جنسي زنان ارتباط منفي وجود دارد که اين ارتباط بار 

ی ریا گ شاكل ی مختلف به بررساي علال و عوامال ماؤثر بار      ها حوزهکه اشاره شد، در  طور همانگذارد.  مي

با توجه به نوع بررسي و شرايط خاص، نتايج ماؤثری را   هرکدامکه  است شده پرداختههای جنسي  کژکاری

پژوهش حاضر ايان اسات کاه، تجاارب      اصلي در سؤال، شده انجامی ها پژوهش. در راستای اند دادهگزارش 

  کند يمي نیب شیپهای جنسي در زنان را  طرابي و الكسي تايمیا شدت کژکاری، حساسیت اضزا بیآس

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -6-9

 از جملهی جسماني، اختالالت رواني ها بیآسکژکارهای جنسي، همچون ساير مشكالت نظیر 

عدم  ی صورت پذيرد.مؤثراقدامات  ها آنو در جهت رفع  شده شناخته دقت بهمسائلي هستند که بايد 

 تواند يمبه دلیل تابوی خاصي که در جامعه نسبت به اين مسائل وجود دارد( پرداختن به اين مسأله مهم )

ی اجتماعي و فردی و زوال تدريجي و پنهان سالمت و بهزيستي فرد گردد. در ها بیآسی ریگ شكلباعث 

ها از ديدگاه پزشكي و فیزيولوژيک بوده و کمتر به نقش  بر شناخت اين کژکاری ، تكیه عمدهحال حاضر

تايمیا در تبیین اين مسائل  زا، حساسیت اضطرابي و الكسي وانشناختي از جمله تجارب آسیبعوامل ر

در داخل کشور به دلیل مسائل خاص  ژهيو بهاست. اين موضوع  شده پرداختهنسبت به عوامل زيستي(، )

نبود متخصصین در اين حوزه،  تر مهمی و از همه ریگ نمونه، نبود ابزارهای الزم، مشكالت خاص فرهنگي

ی خانواده و سالمت جنسي، ها کنگرهی اخیر و با اجرای ها سال. هرچند که طي خورد يمبیشتر به چشم 

عات جامعي در ، مطالالذکر فوقاست. اما همچنان و به دلیل مشكالت  شده برداشتهی بسیار مؤثری ها گام

اين زمینه صورت نگرفته است. از ديگر سو بايد اين مهم را متذکر شد که در حال حاضر تشخیص 

است. اما به دلیل  ريپذ امكانی ارگانیک طبي و پزشكي ها يابيارزهای جنسي، عمدتاً از طريق یکژکار

، اغلب زنان از مراجعه به ها يابيرزابودن اين نوع  بر نهيهزفقدان اطالعات کافي در میان عموم جامعه و نیز 

 .کنند يماين مراکز خودداری 

                                                
1  .  Alexithymia 
2 .Huphreys,Wood, & Parker  
3 . Nemiah 
4 .Montebarocci, Codispoti, Baldaro,& Rossi 
5 . Ítor Finotelli 
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 اثرگذارو عامل  کنند يمزندگي ايفا  تیفیباکهای جنسي نقش مهمي را در مطالعات مرتبط  کژکاری

؛ هي سايسو و 2442، 2؛ داکیروايت و داناون1337، 1)داويز و واتسونبر کیفیت زندگي افراد است

افراد  تر شیبدر مطالعات خود نشان دادند،  1978 و جديد میالني (. فروتن2441، 9همكاران

طالق از زندگي جنسي خود رضايت نداشتند و همچنین میزان عملكرد جنسي زنان  کننده درخواست

است و با توجه به افزايش میزان طالق در جامعه ضرورت دارد مسئولین امر  تر نيیپانسبت به مردان 

 تيمحدودو وجود  ادشدهی داشته باشند. با در نظر گرفتن مسائل يتر شیبنسبت به اين موضوع توجه 

 منظور به گذارتأثیرنقش عوامل شدن  تر روشنتحقیقات صورت گرفته و اهمیت باالی اين مطالعات برای 

، حساسیت اضطرابي زا بیآسبرسي نقش تجارب  منظور بهارائه خدمات درماني مناسب تر، پژوهش حاضر 

ی زير برنامهتا بتواند به  ردیگ يمزنان انجام  های جنسي در ي شدت کژکارینیب شیپیا در و الكسي تايم

 کمک نمايد. ها بیآسکاهش  منظور  بهدرماني -آموزشي تر مناسب
 : اهداف پژوهش -6-4

 هدف کلی -6-4-6

هاای   یکژکاار ي شادت  نا یب شیپا ای، حساسیت اضطرابي و الكسي تايمیاا در  ز بیآستعیین نقش تجارب 

 جنسي در زنان 

 اهداف جزئی -6-4-9

 ی دوران کودکي با شدت اختالل ارگاسمي در زنانزا بیآستعیین ارتباط تجارب .1

 برانگیختگي جنسي در زنان با شدت اختالل میل/ يدوران کودک یزا بیارتباط تجارب آس نییتع.2

 در زنان لگني–ناسليدرد ت دخول/با شدت اختالل  يدوران کودک یزا بیارتباط تجارب آس نییتع.9

 در زنان ياختالل ارگاسمتعیین ارتباط حساسیت اضطرابي با شدت .0

 برانگیختگي جنسي در زنان  ت اختالل میل/با شد ياضطراب تیارتباط حساس نییتع.1

 لگني در زنان –درد تناسلي اختالل دخول/ با شدت ياضطراب تیارتباط حساس نییتع.1

 در زنان ياختالل ارگاسمبا شدت تايمیا  تعیین ارتباط الكسي.7

 برانگیختگي جنسي در زنان  میل/ ت اختاللبا شدتايمیا  الكسيارتباط  نییتع.8

 لگني در زنان –درد تناسلي اختالل دخول/ با شدتتايمیا  الكسيارتباط  نییتع.3

 در زنان يشدت اختالل ارگاسم بیني در پیش يدوران کودک یزا بیتجارب آس نقش نییتع.14

برانگیختگي جنساي در   شدت اختالل میل/ بیني در پیش يدوران کودک یزا بیتجارب آسنقش  نییتع.11

 زنان

 لگناي –يدرد تناسال  شدت اختالل دخاول/  بیني ي در پیشدوران کودک یزا بیتجارب آسنقش  نییتع.12

 در زنان

 در زنان يشدت اختالل ارگاسم بیني در پیش ياضطراب تیحساس نقش نییتع.19

                                                
1 . Davies, Watson 
2 . Daker White , Donovan 
3 . Hisasue, et al  
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 در زنان  جنسي  يختگیبرانگ /لیشدت اختالل م بیني ي در پیشاضطراب تیحساس نقش نییتع.10

 در زنان  لگني–يدرد تناسل شدت اختالل دخول/ بیني شي در پیاضطراب تیحساس نقش نییتع.11

 در زنان يشدت اختالل ارگاسم  بیني در پیش ایميتا يكسلا نقش نییتع.11

 در زنان ي جنسي ختگیبرانگ /لیشدت اختالل مبیني  در پیش ایميتا يكسلا نقش نییتع.17

 در زنان لگني–يدرد تناسل خول/شدت اختالل د بیني در پیش ایميتا يكسلانقش  نییتع.18

 :های پژوهش فرضیه -6-5

 فرضیه اصلی پژوهش-6-5-6

های جنسي در زنان  یکژکاري شدت نیب شیپتايمیا در  ای، حساسیت اضطرابي و الكسيز بیآستجارب 

 نقش دارد.

 های فرعی پژوهش فرضیه -6-5-9

 وجود دارد. دار يمعنشدت اختالل ارگاسمي در زنان رابطه  ودوران کودکي  ی زا بیآسبین تجارب .1

 دار يمعنا برانگیختگي جنسي در زنان رابطاه   شدت اختالل میل/ دوران کودکي و  یزا بیآسبین تجارب .2

 وجود دارد.

 دار يمعنا لگني در زنان رابطه –درد تناسلي شدت اختالل دخول/ کودکي ودوران ی زا بیآسبین تجارب .9

 وجود دارد.

 وجود دارد. دار يمعنشدت اختالل ارگاسمي در زنان رابطه  وبین حساسیت اضطرابي .0

 وجود دارد. دار يمعنبرانگیختگي جنسي در زنان رابطه  شدت اختالل میل/ واسیت اضطرابي بین حس.1

 وجود دارد. دار يدر زنان رابطه معن لگني–يدرد تناسل شدت اختالل دخول/ و يراباضط تیحساس نیب.1

 وجود دارد. دار يمعنشدت اختالل ارگاسمي در زنان رابطه  تايمیا و بین الكسي.7

 وجود دارد. دار يمعنبرانگیختگي جنسي در زنان رابطه  شدت اختالل میل/ تايمیا و الكسيبین .8

 وجود دارد. دار يمعنلگني در زنان رابطه –درد تناسلي شدت اختالل دخول/ ومیا تاي بین الكسي.3

 در زنان نقش دارد. يشدت اختالل ارگاسم ينیب شیدرپ يدوران کودک یزا بیتجارب آس.14

در زناان نقاش    يبرانگیختگي جنسا  شدت اختالل میل/ ينیب شیدرپ يدوران کودک یزا بیآس تجارب.11

 دارد.

در زناان نقاش    لگني–يدرد تناسل شدت اختالل دخول/ ينیب شیدر پ يران کودکدو یزا بیآس تجارب.12

 دارد.

 در زنان نقش دارد. يشدت اختالل ارگاسم بیني در پیش ياضطراب تیحساس.19

 در زنان نقش دارد. يبرانگیختگي جنس شدت اختالل میل/ بیني ي در پیشاضطراب تیحساس.10

 در زنان نقش دارد لگني–يدرد تناسل /تالل دخولشدت اخ ينیب شیدر پ ياضطراب تیحساس.11

 دارد.نقش در زنان  يشدت اختالل ارگاسمبیني  در پیش ایميتا يكسلا.11

 دارد. نقشدر زنان  يبرانگیختگي جنس شدت اختالل میل/ بیني در پیش ایميتا يكسلا.17
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 دارد. نقشدر زنان  لگني–يدرد تناسل شدت اختالل دخول/بیني  در پیش ایميتا يكسلا.18

 

 

 :و عملیاتی اصطالحاتتعاریف نظری  -6-1

 زا  تجارب آسیب

ب جسمي، عاطفي، زا و يا آزاردهنده که باعث آسی زا رويدادی بسیار استرس تجارب آسیب تعریف نظری: 

 (2417،  1شود) روبینسون، اسمیت، ای و سگال رواني و معنوی مي

ای است که آزمودني در مقیاس ترومای  ن پژوهش نمرهزا در اي منظور از تجارب آسیب تعریف عملیاتی:

 ای است. گیری اين متغیر از نوع فاصله ازهکند. مقیاس اند کسب مي2(CTQدوران کودکي )

 حساسیت اضطرابی 

حساسیت اضطرابي به ترس از اضطراب و حساسیت انگیخته شده مرتبط با آن گفته  تعریف نظری:

شناختي مرتبط  یبساز شناختي برای اضطراب و آس به عنوان زمینه (. اين عامل2442 ،9شود)مک نالي مي

 .(2447، 0برنستین و زولنسكيسازی شده است) با استرس مفهوم

ای است که شرکت کننده از شاخص  منظور از حساسیت اضطرابي در اين پژوهش نمره تعریف عملیاتی:

 تجديد نظر شده حساسیت اضطرابي 
1
(ASI-R)گیری اين متغیر از نوع  یاس اندازهبدست آورده است. مق

 ای است. فاصه

 الکسی تایمیا

تايمیا نامیده  ها، الكسي تايمیا ناتواني در پردازش اطالعات هیجاني و تنظیم هیجان الكسي تعریف نظری: 

 (2449، 1و پارکر بگبي ،یلورتشود) مي

 است که آزمودني در مقیاسای  تايمیا، میزان نمره در اين پژوهش منظور از الكسي تعریف عملیاتی:

 ای است.   گیری اين متغیر از نوع فاصله کند. مقیاس اندازه کسب مي 24-تايمیای تورنتو الكسي

 زنان کژکاری جنسی

کژکاری جنسي، عدم پاسخ به تحريک جنسي يا تجربۀ درد در حین فعالیت  DSM-5در  تعریف نظری:

برانگیختگي جنسي و  ل ارگاسمي، اختالل میل/های جنسي زنان شامل: اختال که کژکاری جنسي است

 (.1930؛ ترجمه رضاعي، 2411، 7سادوک، سادوک و روئیزباشد) لگني مي -درد تناسلي اختالل دخول/

                                                
1. Robinson,Smith, A & Segal 
2
 .Childhood Trauma Questionnaire 

3 .MCNally 
4.   Berenstin & Zovolonski 
5. Anxiety Sensitivity Index 
6 . Taylor , Bagby & Parker 
7. Sadock,Sadock & Ruiz  
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ای است که فرد)زن( از طريق  های جنسي، نمره نمره فرد در هريک از ابعاد کژکاری تعریف عملیاتی:

آيد. مقیاس اندازه گیری اين  بدست مي1(FSFI)« زنان پرسشنامه عملكرد جنسي عملكرد جنسي»تكمیل 

  ای است متغیر از نوع فاصله

                                                
1.  Female Sexual Function Index 



 

 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه   -9-6

 راماون یابتدا باه بحاث پ   نيپرداخته شده است. بنابرا يپژوهش نهیشیو پ ینظر يفصل به مبان نيا در

زا،  تجاارب آسایب   يعنا ي باین  پایش  یرهاا یمتغ ینظار  يمبان . در گام بعدميپرداز يم های جنسي کژکاری

پرداخته شده اسات و در   يهشپژو نهیشیشده است و سپس به پ يبررس تايمیا حساسیت اضطرابي و الكسي

 به عمل آمده است. يو پژوهش یالزم از مجموعه گستره نظر یبند جمع زین انيپا

 های جنسی کژکاری-9-9

به نیازهای جنسي و ابراز آنها باه عناوان رفتاار جنساي شاناخته      تمايالت جنسي بشر، چگونگي تجر

و جوان بودن يا زن و مرد باودن، نقاش مهماي در زنادگي فارد       نظر از پیر شود. تمايالت جنسي صرف مي

شناختي، ديدگاه شاناختي،   های متفاوت برای مثال )ديدگاه زيست دارند. تمايالت و رفتار جنسي از ديدگاه

هاا   ها و نتايج حاصله از اين ديادگاه  واسطه بررسي دگاه يادگیری( بررسي شده است. بهديدگاه پزشكي و دي

توانیم رفتار جنسي را به عنوان يک محرک انگیزشي يا انگیختگي درک کنیم. درکنار نیااز باه    است که مي

بقاای  خوابیدن و خوردن، نیازهای جنسي يكي از مهمترين نیازهايي است که نوع بشر، بويژه بارای حفاظ   

نسل خود در تكاپوی ارضای آن است. به اين معنا که بخش مهمي از انرژی فكری و رفتاار ماا را باه خاود     

 باشد.   دهد و هر جنبه از زندگي ما، به نوعي و تاحدی تحت تأثیر آن مي اختصاص مي

اظهار  هايي اشاره دارد که انسان، تمايالت جنسي خود را تجربه و رفتار جنسي به آن رفتارها و روش

اند.  های متفاوت و داللیل متفاوت رفتارهای جنسي متفاوت را از خود نشان داده کند. افراد در زمان مي

فعالیت جنسي طبیعي، ناشي از برانگیختگي جنسي و تغییرات فیزيولوژيكي در فرد برانگیخته شده است. 

یت جنسي همچنین شامل مسیر هدف فعالیت جنسي در انسان رسیدن به ارگاسم و ارضاء نیاز است. فعال

گردد؛  ها، عاليق جنسي فرد ديگر)يعني شريک جنسي( نیز بر انگیخته مي هايي است که طي آن و فعالیت

های جذب شريک جنسي. رفتار جنسي، شامل جنبه های زيستي، هیجاني و فیزيكي  يعني استراتژی

 یها زمیبه مكان يستيجنبه ز (.2448؛ رولند و اينكروچي، 2441؛ بالن و سگراوس، 2444است)لوين، 

 تواند يدر همه موجودات وجود دارد و م هیاول يكيولوژیب یازهایکه ن یا به گونه شود، يمرتبط م يتناسل

 زانیبه م يرفتار جنس يو احساسات يجانیباشد. جنبه ه يجنس یها و تماس يشامل انواع مقاربت جنس

 جاديا کيدو شر نیب يجنس تیکه بواسطه فعال يجاناتیه نیو همچن يو تعهدات خصوص وندهایشدت پ

از  یابعاد يکه حت ردیگ يقرار م يجنس التياز تما یا در دامنه يكيزیجنبه ف.گردد يمربوط م شود يم

را  ينقش عوامل فرهنگ انیم ني. در اردیگ يدر بر م زیرا ن يرفتار جنس يو اجتماع يروانشناخت یها جنبه

 شده رفتهيفقط در قالب ازدواج پذ ياز جوامع، رفتار جنس يثال در برخم یدر نظر داشت؛ برا ديبا زین

در اکثر جوامع  ،ييخارج از زناشو يقبل از ازدواج و روابط جنس يداشتن رابطه جنس که ياست، در حال



 

 

رها از کشو يو چه در برخ يچه در سطح جهان يجنس یها تیاز فعال يشده است. برخ رفتهيپذ یامر

 يجنس تیمثال داشتن فعال یجامعه مطابقت ندارند؛ برا کي یاز آنها با هنجارها يبرخ نامشروع هستند و

جرم محسوب  ،ييقضا یها از حوزه یاریدر بس يتجاوز جنس ايقرار دارد و  يسن قانون ريکه ز یبا فرد

 .شود يم

که  ،باشد يم ينیارگاسم و فرونش زش،یانگ ل،یدر مرد و زن شامل چهار مرحله م يپاسخ جنس چرخه

منشاأ   تواناد  يکارده و ما   جااد يرا در فارد ا  يناکاام  تیا مراحل، احسااس محروم  نياز ا کياختالل در هر

 (.2448رولنااد و اينكروچااي،  ؛2441بااالن و ساگراوس،  ؛ 2444)لوين، باشااد يو جسام  يمشاكالت روحاا 

اعاث  گشاته و باه نوباه خاود ب     يو روانا  ياز مشاكالت روحا   یاریمنشاء بس تواند يم ،های جنسي کژکاری

 نیتا زوج شود يباعث م ،يگردد. وجود مشكالت جنس یو فرد ياجتماع ،يخانوادگ یها بیآس یریگ شكل

نشاان دهاد.    ييله خود را باه عناوان مشاكالت زناشاو    أمس نينبرده و ا يخودت لذت کاف ياز روابط جنس

 يزنادگ  يبشار و بخاش جادا نشادن     يحاق اساسا   ياست که رابطه جنسا  يمدع يسازمان بهداشت جهان

دارناد و از آن   یشاتر یب يکه رابطه جنسا  یافراد دهد يوجود دارد که نشان م یشواهد نی. همچنباشد يم

ندارناد،   تيرضاا  ساز آن احسا ايندارند  يدارند که رابطه جنس ينسبت به کسان یشتریعمر ب برند يلذت م

آناان باه    يسات ين و بهزو سالمت روا برند يرنج م يجنس کژکاریاز  یاریاست که افراد بس يدر حال نيو ا

ي و ، چیااذريدر مطالعااه اخیااری کااه توسااط رنجبااران(. 2441و همكاااران،  کياا)بار افتااد يمخاااطره ماا

 درصاد بارآورد گردياد.    3/09شیوع کلي کژکاری هاای جنساي در زناان     ( انجام گرفت1930)پور مطوری

اسات و بناابر نظار     مشاترک  ياز مساائل مرباوط باه زنادگ     يكي ،ييدر رابطه زناشو تياز رضا یبرخوردار

ازدواج  ،يهمچون طالق، مشكالت عااطف  ييها بیبروز آس یبرا يمناسب نهیبه آن زم يتوجه يکارشناسان ب

 است. گريمشكالت د یاریآمار طالق و بس شيفحشا، افزا ن،یزوج انتیمجدد، خ

 يفرهنگا  یهاا  و در بساتر انتظاارات و ارزش   يمیفرد، معموال بر حسب رواباط صام   يجنس  یکژکار

 ينیراساتا متخصصاان باال    نيا . در اشاود  يم فيتعر دهد يم لیبهنجار را تشك يدرباره آنچه عملكرد جنس

 یارکژکا  ايا آ نكاه ي. اول اکنناد  ياشاره م ياصل زيبه چند تما يجنس یکژکار تیمشخص کردن ماه یبرا

(، کيشار  يساالمت  تیوضع ک؛يشر ي)مانند مشكالت جنس يزندگ کياز عوامل مرتبط با شر يناش يجنس

(، عوامال مارتبط باا    يجنسا  یهاا  تیا باه فعال  ليا در تما يناهمااهنگ  ؛ي)مانند فقر ارتباط يعوامل ارتباط

 یهاا  یماار یب ياي (، هام ابتال يجاان یه ايا  يساابقه آزار جنسا   ف؛ی)مانند تن انگارۀ ضعیفرد یريپذ بیآس

(، عوامال  يدگيا د غزاهاا )مانناد از دسات دادن شاغل؛ دا     استرس اياضطراب(،  ؛ي)مانند افسردگيروانپزشك

 یهاا  نگارش  ؛يلذت جنس اي تیدر مقابل فعال ها تیمرتبط با ممنوع یها ی)مانند بازداريمذهب اي يفرهنگ

 یهاا  یکژکاار  نیآنها همچن  درمان اي ریس ،يآگه شیمرتبط با پ ي( و عوامل طبيجنس تيمربوط به فعا



 

 

از هنگاام شاروع    يدائما  یها ی. کژکارندکن يم زيرا از هم متما ریو فراگ يتیموقع ،ي، اکتسابيدائم يجنس

بوجود آمده  يعیطب تيدوره فعا کيبعد از  ياکتساب یکژکار که يوجود داشته است در حال يجنس تیفعال

 يجنسا  یشارکا  ايا  هاا  تیموقع ،يجنس كاتياز تحر يفقط در اثر انواع خاص يتیموقع یها یاست. کژکار

 ندارند. تيدومح ریفراگ یها یکژکار که يدر حال دهد، يم یرو

در  ينیباال  ریچشامگ  يها هستند که معموال باا نااراحت   از اختالل يگروه ناهمگن يجنس یها یکژکار

زماان   کيا . فارد ممكان اسات در    شاوند  يمشخص م يتجربۀ لذت جنس ايفرد  يجنس يده پاسخ ييتوانا

. شاوند  یگاذار  صیتشاخ  ديا با هاا  یتماام کژکاار   یموارد نیداشته باشد. در چن يجنس یکژکار نيچند

/ لیا در زناان، اخاتالل م   ياختاال نعاوظ، اخاتالل ارگاسام     رس،يا عبارت اند از: انزال د يجنس یها کژکار

ماردان، انازال    يجنس لی/ دخول، اختالل کمبود ميلگن-يدر زنان، اختالل درد تناسل يجنس يختگیبرانگ

 انجمان )نیمعنا يجنس یو کژکار ن،یمع يجنس یکژکار ريازمواد/ دارو، سا يناش يجنس یزودرس، کژکار

 (.1930و همكاران  يترجمه رضاع ؛2419 كا،يروانپزشكان امر

 تاریخچه   -9-9-6

در زناان و   يسارد مزاجا   يكا يمطرح شده باود،   يجنس یتنها دو کژکار DSM هیاول یها نسخه در

بشار   يجنسا  يتيکفاا  يبه نام با  يکتاب 1مسترز و جانسون 1374در مردان. در سال  يضعف جنس یگريد

اشااره شاده در کتااب شاامل      یهاا  یپرداختناد. کژکاار   يجنسا  یهاا  یتشر کردند و در آن به کژکاار من

در ماردان و فقادان اوج    يانازال زودرس و ضاعف جنسا    لیا از قب يمرتبط با عملكرد تناسال  یها یکژکار

 شيافازا  1374در طول دهاۀ   يتراپ کتاب بود که سكس نيدر زنان بود. بدنبال انتشار ا سمینيو واژ يجنس

 صاطالح حاال اساتفاده از ا   نيا پرداختند، با ا قیبه تحق نيیپا يجنس لیدرباره م یاديو درمانگران ز افتي

 نی. در هما افتيرواج  1377در اواخر  باًيافراد، تقر يدر عملكرد جنس يبه عنوان اختالل نيیپا يجنس لیم

 يجنسا  لیا باا م  یاز افاراد  يخاص یبند طبقه گر،يكديمستقالً از  فيکاپالن و هارولد ال نگریزمان هلن س

 يلا یم يشده و کاپالن آن را با  یزداربا يجنس لیمسأله را م نيا فيارائه کردند. ال يجنس يلیم يو ب نيیپا

 يبر سطوح مشخصا  يبود که در آن، درمان جنس يقبل یها ها براساس مدل یطبقه بند ني. ادینام يجنس

در عملكارد   يمشاكالت  یریا گ عدم وجود آن باعث شكلوجود داشته باشد و  ديکه در فرد با يجنس لیاز م

 بود.   يمبتن د،يگرد يبهنجار م يجنس

باه   DSM-IIIدر  ياختالالت جنس یرا برا يطراح گريكديبه کمک  في، کاپالن و ال1384سال  در

 لیا م صیتشاخ  جهیکه خودشان هم عضو آن بودند ارائه کردند. در نت كايآمر يگروه کار  انجمن روانشناس

                                                
1  .  Masters & Johnson  



 

 

 فات اخاتالل الزم باود کاه با    نيا صیتشخ یاضافه شد. برا DSMبه  1384شده در سال  یبازدار يجنس

فرهنا  ممكان اسات     کيا چرا کاه در   رد؛یمورد توجه قرار بگ زین کند يم يکه فرد در آن زندگ ياجتماع

آن در جهت مهاار   یگريباال در نظر گرفته شود و در فرهن  د يحت ايبه صورت نرمال  نيیپا يجنس لیم

 . ردیگ صورت يآن اقدامات درمان شيدانسته و در جهت افزا نيیآن را پا گريد يتالش کنند و برخ

شاده باه    یباازدار  يجنس لیمنتشر شد، م 1387که در سال  DSM-IIIنظر شده  دينسخه تجد در

ان فقاد  يکه اول ،ياختالل انزجار جنس یگريو د يجنس يلیم ياختالل ب يكي: ديگرد یبند دو شكل طبقه

 .  يگونه از داشتن رابطه جنس ماریو ترس ب یزاریب ياست و دوم يعالقه به رابطه جنس

هاای جنساي زناان     منتشار شاد کژکااری    2444که در ساال   DSM-IVدرنسخه تجديد نظر شده 

میل جنسي، اختالل برانگیختگي جنسي، اختالل ارگاسم، اخاتالل مقاربات دردنااک و     بصورت  اختالل بي

 م طبقه بندی شده است.اختالل واژينیس

 سبب شناسی -9-9-9

 عوامل فیزیولوژیکی   -9-9-9-6  

پراختاه شاود. ماثال     هاای جنساي   کژکااری  یریگ مک کرد تا به عوامل شكلک DSM ها یدطبقه بن

اثباات کارده اناد.     يجنسا  هاای  کژکااری  یریا هاا را در شاكل گ   نقاش هورماون   قاات یتحق نياز ا يبرخ

 ديا عبارتند از استروژن و تستوسترون. درمورد تستوسترون هم با يجنس های کژکاریمؤثر در  یها هورمون

 1کاه توساط راکاو    يقاات ی. تحقاباد ي يسن کااهش ما   شيبه سن دارد، و با افزا يگفت که سطح آن بستگ

و ارگاسام   يتناسل یها تیحساس ،يجنس يختگی( انجام شد نشان داد که تستوسترون با کاهش انگ1333)

و  يائساگ يشده دوران  یبازدار لیم یکه با تستوسترون برا زیآم تیموفق یها ماناز در يمرتبط است. برخ

هورماون   زیا است. اساتروژن ن  يها در اختالالت جنس هورمون نيا رینقش و تأث انگریشد ب امقبل از آن انج

 ينيگزيجاا  یهاا  زناان دارد. درماان   يعملكرد جنس میدر تنظ يغالب در زنان است که نقش اساس يجنس

 شده است.   يو رطوبت مهبل يجنس يلیم يباعث بهبود اختالالت ب ،يائسگيژن در زنان بعد از استرو

نام برد. اخاتالالت عصاب    ياز اختالالت عصب شناخت توان يم يجنسکژکاری عوامل مؤثر بر  گريد از

هام در زناان و هام در ماردان باه شامار        يجنسا  کژکاری یریگ و مهم در شكل ياصل لياز دال ،يشناخت

 ينخااع  بیآسا  ؛عبارتناد از  شوند يزنان م يجنسهای  کژکاریاختالالت که منجر به  نياز ا ي. برخنديآ يم

                                                
1  .  Raco 



 

 

هاای   کژکااری عوامل ماؤثر در   گريهم از د يعروق یها یماری. بيرامونیو پ یمرکز يعصب ستمیو س يشوک

 .(2449،  1يهستند) برمن ، برمن و کانال يجنس

 انیا ارتبااط دارد. در م  يجنسا  یهاا  تيشاكا  ايا درصد مشاكالت   شيآندروژن در زنان با افزا کمبود

 يفقادان پاساخده   ،يجنسا  لیبه کمبود م وطيمشكالت گزارش شده مر نيشتریمشكالت گزارش شده، ب

و  يرطوبات مهبلا  /يختگا ی. مشاكالت انگ باشاند  يم يجنس تيرضا ايو کاهش لذت  يجنس یها به محرک

در  يابيا و اباراز ارز  ي. اگار چاه مشاكالت خااص جنسا     دباشان  ياختالالت گزارش شده ما  گريد زارگاسم ا

بادکارکرد   يانجام شده، نشان داده است که عملكرد جنس یها يابيمطالعات گوناگون، متفاوت است، اما ارز

همزماان   يروانپزشاك  ايا  يدارند، اغلب با خلق افسرده و باا اخاتالالت پزشاك    ينيیدر زنان که آندروژن پا

 (.2442،  2)روزنشوند يم

 عوامل روانشناختی   -9-9-9-9

( یهاا  واکانش ) یهاا  ماؤثر بار پاساخ    يروانشاناخت عوامل  يبه بررس شيشاهد گرا ریاخ یها سال در

 یدر پاساخ هاا   ينقش مهم يشناخت روان یرهایشده است که متغ رفتهي. در حال حاضر پذمیهست يجنس

 هتار ب گردناد  يما  يجنسا  یکژکاار را که منجر به  ييندهايفرا میکند تا بتوان يکمک م نيدارند و ا يجنس

 .میده يرا گسترش م دگاهيد نيبر ا يمبتن يدرمان ديجد یها کیاز تكن يبرخ يو حت میدرک کن

 ساز   الف(عوامل زمینه

تربیت محدود کننده و از آن جمله بازخوردهای بازداری شده و يا تحريف شده و الدين نسبت به فعالیات  -

 جنسي.

 روابط ضعیف بین والدين، فقدان محبت. روابط خانوادگي آشفته مانند-

تجارب تكان دهنده جنسي در دوران اولیه کودکي مانند سوءاستفاده جنسي يا روابط جنسي باا محاارم،   -

 فقدان آموزش کافي در مورد فعالیت جنسي.

 عوامل آشکارسازب(

 ناسازگاری در ارتباط-

عوامل جساماني، مشاكالت جنساي را پدياد     تولد فرزند )اگرچه اين امر ممكن است به علت افسردگي يا -

 آورد(

 خیانت همسر-

 اختالالت جنسي در شريک جنسي  -
                                                
1 . Berman, Berman & Kanaly 
2 . Rosen 



 

 

 عدم موفقیت گاه گاهي -

 افسردگي، اضطراب  -

 دهنده تجربه جنسي تكان-

 سالمندی-

 واکنش روانشناختي به عامل جسمي  -

 عامل عضوی-

 عوامل نگهدارنده یا تداوم بخش(ج

ای باشاد، ياا    اينكه فرد فكر کند بايد همیشه يک عاشق باز حرفاه  مثالًطراب در مورد عملكرد جنسي، اض-

 زن فكر کند برای اينكه بتواند شريک جنسي را راضي نگه دارد بايد به اوج لذت جنسي برسد.

 ترس از دست دادن موفقیت -

 انتظارات شريک جنسي  -

 فین های جنسي هريک از طر ارتباط ضعیف مخصوصا درباره نیازها يا اضطراب-

 احساس گناه درباره نزديكي  -

 نبودن جاذبه-

 طور کلي   ناسازگاری در ارتباط به-

 ترس از نزديكي عاطفي  -

 اطالعات ناکافي جنسي، مثالً درباره چگونگي تحريک کافي شريک جنسي  -

ری ) شاعیری، روشان، اصاغ   دازه کافي برانگیختگي پیدا نكندنحوی که مثالً زن به ان نوازی ناکافي، به پیش-

 (.1981مقدم و نائینیان، 

 های جنسی کژکاریهای  ها و درمان نظریه -9-9-9

يكي، ی فیزيولاوژ  رت تعامل عوامل پیچیاده های جنسي را به صو توانیم کژکاری ما به بهترين وجه مي

 –فرهنگي در نظر بگیريم. متخصصان بالیني که در اين حوزه از ديدگاه زيساتي  _شناختي و اجتماعي روان

متخصص بالیني بارای اينكاه    گیرند. ها را به همین صورت در نظر مي کنند نیز آن کار مي اجتماعي -رواني

ی بادني   جوی مبتال به کژکاری جنسي کمک کند، ابتدا بايد ارزيابي جامعي انجام دهد که معاينه به درمان

را منظاور کناد.   مسار درماانجو   شاود، و در صاورت مناساب باودن، ه     ميشناختي را شامل  و آزمودن روان

عالوه متخصص بالیني بايد مصرف ماواد فارد، ناه تنهاا داروهاا و الكال بلكاه همچناین داروهاای روان           به

 بخش را ارزيابي کند. درمان



 

 

 دیدگاه زیستی -9-9-9-6

گیرند که از دست دادن تادريجي تاوان تولیاد مثال      ی تحول صورت مي تغییرات هورموني در مرحله

تار هساتند. تغییار ساطح      دهند، اما در زنان به هنگام يائسگي برجساته  روی مي است که در زنان و مردان

ی  گاذارد و از جملاه   ی جسماني منجر شود که بر میل جنساي تاأثیر ماي    تواند به چند نشانه استروژن مي

ی واژن و توناوس عضاالني اسات، اماا ايان تغییارات        ها خشكي واژن و کوچک شادن تادريجي انادازه    آن

گذارناد. زناان نیاز کااهش تستوساترون آزاد،       نگیختگي زن هنگام فعالیت جنسي تاأثیر نماي  برتوانايي برا

کنند، اما معلوم نیست که آيا اين کاهش با تغییرات در میل جنساي و   هورمون جنسي مردانه را تجربه مي

ل ايجااد  های مزمن نیز در میل و پاسخ جنسي زنان اختال ارضای جنسي ارتباط دارند يا خیر. انواع بیماری

کاری تیروئید و عواقب جراحي برای سرطان  ی نخاع شوکي، تصلب چندگانه، کم کنند که ديابت، صدمه مي

هاای ساروتونین و دوپاامین تاأثیر      شود، از آن جمله هستند. داروهايي که بر سیستم که رحم را شامل مي

تالل عالقاه/برانگیختگي جنساي   کند. درمان اخا  دهي جنسي زنان اختالل ايجاد مي گذارند نیز در پاسخ مي

کند، درمان جاايگزيني هورماون )اساتروژن و پروژساترون(، کارم       در زنان که از ديدگاه زيستي پیروی مي

کناد. امكاان    شود، و درمان تستوسترون را ادغاام ماي   استروژن که به طور مستقیم برای واژن استعمال مي

ی زنان تجويز کنند، اما اثربخشاي آن هناوز ثابات نشاده     ی فوسفوديستراز را نیز برا دارد پزشكان بازدارنده

 است.

هاای متفااوتي را باه هماراه دارد. از ديادگاه       لگني، ياک رشاته چاالش   _دخول تناسلي اختالل درد/

ی  هاای عضاالني ناحیاه    توانند از منابع مختلف از جمله اختالالت در رشته های جسماني مي زيستي، نشانه

شود(. با اين حال وقتي متخصص بالیني اين اخاتالالت را درماان    یده ميمالگن ناشي شوند )که کف لگن ن

رسد که بهترين روش، چندوجهي  کند ممكن است نتواند علت دقیق درد فرد را رديابي کند. به نظر مي مي

باشد که استفاده از کورتیكواستروئیدها و درمان جسماني برای کمک به آرمیدگي عضالني و بهبود گردش 

شود. امكان دارد که متخصص بالیني از تحريک برقي عصب برای برطرف کردن درد فرد  شامل مي خون را

را تجويز نماياد)هالجین، ويتباورن،    2و پرگابالین )لیريكا( 1تريپتیلین نیز استفاده کند و داروهايي نظیر آمي

 (.  1930ی سید محمدی،  ؛ ترجمه2410

 شناختی های روان دیدگاه -9-9-9-9

ی  کنناده  شاناختي باا تشاخیص دادن نقاش عوامال فیزيولاوژيكي، بار تاأثیرات کماک          روانديدگاه 

هاای جنساي و    کند. ارتباط باین محارک   ها نسبت به امیال جنسي تأکید مي ها، هیجانات و نگرش شناخت

                                                
1. Amitriptylene 
2 . Pregabalin (Lyrica)  



 

 

کند. مردان و زنان ممكان اسات    پذيری جنسي ايفا مي بخش نیز نقش مهمي را در تحريک احساسات لذت

ارزش باودن کنناد کاه     کفايات و باي   ای جنسي منفي مانند؛ احساس دوست داشتني نبودن، بيه طرحواره

کنناد نااتواني در    شاوند وقتاي احسااس ماي     دهند که باعث ماي  های جنسي انتقال مي ها را به موقعیت آن

شوند. ويژگي زيربنايي که در  ها خسته شود، مضطرب مي رسیدن به ارگاسم باعث خواهد شد که همسر آن

کفاايتي خودشاان در    هاا باه باي    کناد، اعتقااد آن   مورد زنان و مردان مبتال به کژکاری جنسي صادق ماي  

ی جنسي نیز ممكن است در کژکاری جنسي دخالت داشته باشاد،   های جنسي است.کیفیت رابطه موقعیت

بات،  هاای مث  فاردی، از جملاه تعامال    ها نسبت به عوامل میاان  مخصوصاً در مورد زنان که میل جنسي آن

انااد کااه در اخااتالل درد/دخااول  حساااس اساات. پژوهشااگران همچنااین بااه عواماال شااناختي پااي باارده 

آمیز کاردن درد و داشاتن    کنند، مثل فاجعه های جسماني را تشديد مي لگني دخالت دارند و علت_تناسلي

 احساس کارايي پايین.

شاوند از اصاولي تبعیات     های جنسي که اختالالت برانگیختگي و ارگاسم را شامل مي درمان کژکاری

اند، يعني درمان هر دو همسر به صاورت زوج، کااهش    ( تعیین کرده1374کنند که مسترز و جانسون ) مي

های خاصي نظیر تمرکاز بار احسااس، کاه باه       داند نگراني در مورد عملكرد جنسي و پرورش دادن مهارت

بخاش در   جربه کردن احساسات لذتموجب آن هدف از تعامل اين نیست که به ارگاسم منجر شود، بلكه ت

هاا   دهد تا اينكه سارانجام آن  طول مراحل قبل از ارگاسم است. اين روش سطح اضطراب زوج را کاهش مي

ای از  درمانگران باه طاور فزايناده    کفايتي، بر رويارويي جنسي تمرکز کنند. توانند به جای احساسات بي مي

توانناد از   اند و افكاار فارد را کاه ماي     رفتاری به دست آمده_کنند که از درمان شناختي اصولي استفاده مي

فاردی   توانند ارتبااط میاان   کنند. هر دو همسر مي برانگیختگي و میل جنسي جلوگیری کنند، بازسازی مي

تری داشته باشند. در ماورد اخاتالالت درد جنساي باه      ی مثبت خود را بهبود بخشند و تجربیات صمیمانه

رفتاری به تنهايي مؤثر باشد، اما وقتي باا آرمیادگي عضاالني، باازخورد     _شناختيرسد که درمان  نظر نمي

ی ساید   ؛ ترجماه 2410)هالجین، ويتباورن،  شاود  د، خیلي مفید واقع ماي زيستي و آموزش ادغام شده باش

 .(1930محمدی، 

 های جنسی در زنان   کژکاریانواع  -9-9-4

هاای اخیار در    ده در جوامع هستند. پیشرفتجنسي زنان، مشكالتي چند عاملي و پیچی های کژکاری

علوم آناتومي و فیزيولوژی منجر به افزايش بینش نسبت به عملكرد جنسي زنان شده است. مطالعات اولیه 

در مورد کژکاری جنسي را بدلیل فقدان يک توافاق کلاي و ابزارهاای معتباری کاه بتواناد ابعااد مختلاف         

هاای معتبار و    گرفتناد. اخیاراً باا اساتفاده از پرسشانامه      ميعملكرد جنسي زنان راتوضیح دهد، دست کم 



 

 

گرفته است. شاناخت   پیشرفت در ارزيابي عملكرد جنسي زنان، درک بیشتری نسبت به اين مشكالت شكل

های پزشكي و روانشاناختي مبتناي باشاد. درماان طباي       جنسي زنان بايد بر ارزيابي های کژکاریو درمان 

هايي است که در پزشكي به سرعت رشد کرده است و در حاال حاضار    حوزهاختالالت جنسي زنان يكي از 

شناساي و ياافتن    های هورموني نقطاه اصالي درماان اسات، اماا همچناان مطالعاه آسایب         انتخاب مكمل

 (.2447، 1رينا و پاالژانيراتژهای درماني بیشتر ضروری است)است

 اختالل ارگاسمی در زنان -9-9-4-6

شاود و طباق تعرياف     ارگاسم مهار شده در زن يا آنورگاسمي نامیده ماي  اختالل ارگاسمي زن گاهي

ارگاسام   ت که با فقادان ياا تاأخیر عودکنناده    ناتواني مستمر يا عودکننده زن برای دستیابي به ارگاسم اس

انگیختگي( هم طبق نظر باالینگر  عي تظاهر مي کند و مرحله تحريک )متعاقب مرحله تحريک جنسي طبی

شدت و مدت کافي است به طور خالصه اين اختالل ناتواني زن در رسیدن به ارگاسم طاي   از لحاظ تمرکز،

ضاايي و مقاربات( باه ارگاسام دسات      خودارضايي يا مقاربت است. زناني که با يكي از اين دو روش )خودار

تي شوند، هرچند ممكن است در مورد آناان درجاا   بندی نمي يابند لزوماً تحت عنوان آنورگاسمیک طبقه مي

شود، اما برخاي از زناان آنورگاسامیک از      از مهار جنسي مطرح باشد. اين شكايت از سوی خود زن ابراز مي

دلیال      فقدان ارگاسم و کسب لذت از فعالیت جنسي ناراحت نیساتند. در ايان ماوارد ممكان اسات زن باه      

 .(1930؛ ترجمه رضاعي،2411اش مراجعه کند) سادوک و همكاران، شكايت شريک جنسي

هاای ناشاي از تحرياک     تحقیق در مورد فیزيولوژی پاسخ جنساي زن نشاان داده سات کاه ارگاسام     

واژينال از لحاظ فیزيولوژی برابرند. نظريه فرويد مبني بار اينكاه   های ناشي از تحريک  ريس و ارگاسمکلیتو

ناد،  کلیتوريس را باه نفاع حساسایت مهبلاي تارک کن      برای رسیدن به کمال جنسي حساسیت زنان بايد

دارند که در ارگاسم حاصل از مقاربت احساس  شود. ولي برخي زنان اظهار مي مي امروزه گمراه کننده تلقي

رضايت خاصي وجود دارد. برخي محققین اين احساس رضايت را به احساس رواناي صامیمیت و نزديكاي    

م ناشاي از  دهند که طي عمل مقاربت حاصل مي شود، ولاي برخاي ديگار معتقدناد کاه ارگاسا       نسبت مي

مقاربت از لحاظ فیزيولوژی يک تجربه متفاوت است. بسیاری از زنان ضمن مقاربت با ترکیباي از تحرياک   

رسند. اختالل ارگاسمي سراسار عمار زمااني     دستي کلیتوريس و تحريک مهبلي با آلت مرد به ارگاسم مي

اخاتالل ارگاسامي   ي کاه  گاه و با هیچ نوع تحريكي به ارگاسام دسات نیافتاه اسات. زنا      است که زن هیچ

نظر از شرايط يا ابراز تحريک خواه از طريق خود ارضايي يا هنگام خواب، حاداقل ياک    اکتسابي دارد صرف

 تر از   اند که زنان در حین خودارضايي به شكلي پیوسته بار ارگاسم را تجربه کرده است. مطالعات نشان داده

                                                
1 . Raina & Pahlajani 
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Abstract: 

The purpose of this study was to determine the role of traumatic experiences, anxiety 

sensitivity and Alexithymia in predicting the severity of female sexual dysfunctions. The 

present study was a correlational study and its statistical population included all women 

with sexual dysfunctions referred to obstetrics and gynecology hospitals and health centers 

in Tehran in 1396. 120 women were selected from statistical community by available 

sampling. Data collection tools comprised of four scales: Female Sexual Function Index 

(FSFI), Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Anxiety Sensitivity Inventory (ASI) and 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Data were analyzed using Pearson correlation test 

and multiple regression analysis. The results showed that childhood traumatic experiences, 

anxiety sensitivity and Alexithymia have a significant relationship with the severity of 

orgasmic disorder, sexual desire/arousal disorder and genito-pelvic pain/penetration 

disorder in women. 15 percent of variance of severity of orgasmic disorder, 24 percent of 

variance of severity of sexual desire/arousal disorder and 23 percent of variance of severity 

of genito-pelvic pain/penetration disorder in women are explained by childhood traumatic 

experiences. 20 percent of variance of severity of orgasmic disorder, 32 percent of variance 

of severity of sexual desire/arousal disorder and 26 percent of variance of severity of 

genito-pelvic pain/penetration disorder in women are explained by anxiety sensitivity. 19 

percent of variance of severity of orgasmic disorder, 34 percent of variance of severity of 

sexual desire/arousal disorder and 23 percent of variance of severity of genito-pelvic 

pain/penetration disorder in women are explained by Alexithymia. The results showed that 

traumatic experiences, anxiety sensitivity, and Alexithymia significantly predict sexual 

dysfunctions and its various dimensions in women. Regarding this issue, in order to plan 

medical and educational programs for the treatment of female sexual dysfunctions, it is 

necessary to consider psychological assessments before providing any treatment in order to 

obtain more appropriate therapeutic results. 
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