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 دهیچک 

و  یدکارآمدزنان بر اساس نقش خودپنداره، خو یعملکرد جنس ینیبشیپژوهش پ نیهدف ا هدف:

  یفیو طرح پژوهش توص یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد روش پژوهش:زنان بود.  یجنس یآگاه
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 ی( بود؛ برا1993اسنل ) یخودپنداره جنس ی( و پرسشنامه چندوجه2000زنان روزن ) یعملکرد جنس

ستفاده ا ونیرگرس بیو ضرا یهمبستگ انسیوار لیتحل رسون،یپ یهمبستگ بیها از ضراداده لیتحل

ان نقش زن یسعملکرد جن ینیبشیدر پ یخودپنداره جنس یهامؤلفهنشان داد که  جینتا :هاافتهیشد. 
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 مقدمه

شود، عملکرد جنسی است. تماعی مطرح میهای اجیکی از مسائلی که امروزه در حوزه روانشناسی و آسیب

های مهم ( که از جنبه2015عملکرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی است )سادوک، سادوک و روئیز، 

ن فعالیت جنسی، عدم مشکل و زمانی سالم است که با فقدان درد و ناراحتی در حی تاسکیفیت زندگی 

چهار مرحله میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم و فرونشینی،  یکی، چرخه پاسخ جنسی سالم درژفیزیولو

. عملکرد (2013)ابراهیم، احمد و سیداحمد، احساس ذهنی رضایت از عملکرد و رفتار جنسی همراه باشد 

استرس، اختالالت هیجانی و ناآگاهی از کارکرد فیزیولوژی رفتار جنسی قرار  تأثیرجنسی ممکن است تحت 

کرد جنسی ممکن است در تمام طول عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد گیرد. اختالل در عمل

بیگی، حاج نصیری، اصالن) تواند فراگیر، موقعیتی، کلی یا جزئی باشدطبیعی پدید آید. این اختالل می

اعی های خاص اجتماختالل جنسی در زنان جامعه ایران به علت محدودیت (. 1397معافی، مافی و باجان، 

و فرهنگی از مقوالتی است که کمتر به آن پرداخته شده است و این در حالی است که این موضوع به عنوان 

یطهران، جعفربگلو، خرم یاحد ،یسیرئاست )یک عامل بسیار نگران کننده در سالمت عمومی افراد مطرح 

های رتباط جنسی و شناخت جنبهاز سوی دیگر، تصورات و احساسات افراد نسبت به ا (.1392 ،ینوروز و راد

جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی، خودپنداره جنسی و پس از آن خودکارآمدی است. هر فرد در ذهن 

دارد؛ به عبارت دیگر ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خود را خودپنداره یا خودانگاره  شتنیخوخود تصویری از 

 به عملهای رفتاری خود، از ویژگی معموالًهنی است که های ذنامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابیمی

خودپنداره جنسی طی فرآیند (. 1394نژاد، پور، معروفی و مالئی)جعفریآید که شامل خودکارآمدی است می

ی روانی، عاملی گیرد. این پدیدهرشد روانی اجتماعی، همگام و همسو با طرحواره جنسی در هر فرد شکل می

شناخت و خود ارزیابی هر فرد از ماهیت زندگی جنسی اوست )ساتینسکی، ریس و  برای تسهیل آگاهی،

جنسی است؛ به عبارتی درک فرد از تمایالت و جنسی بخشی از فردیت یا خود (. خودپنداره2012دنیس، 

 (. 2006کاگو، بالبورگ و مک-جنسی است )اوسیلوان، میر گرایشات جنسی خود همان خودپنداره

در هر فرد شکل  1نسی طی فرآیند رشد روانی اجتماعی، همگام و همسو با طرحواره جنسیخودپنداره ج

ارزیابی هر فرد از ماهیت زندگی جنسی روانی، عاملی برای تسهیل آگاهی، شناخت و خود گیرد. این پدیدهمی

این توانمندی که های جنسی هر فرد است. چنانخود است. خودکارآمدی جنسی نیز ارائه توانمندی از جنبه

 أثیرتشناختی افراد در روابط جنسی شده و بر رفتار و عملکرد جنسی آنان  -سبب تغییر در فرآیند روان 

دیدگاه شناختی در مورد جنبه ،جنسیهمچنین آگاهی (. 2012کوگیو، گذارد )مکمستقیمی بر جای می

یک موجود  عنوانبهرد خودش فرد در مو های جنسی خود است که به تفکرات، احساسات و عملکرد یک

. همچنین عملکرد ستاپیامدهای جنسی  کنندهییشگویپجنسی اشاره دارد و هسته اصلی تمایالت جنسی و 

حسینی، ضیائی، فرامرزی و )شاه شودیمیکی از ابعاد مهم رابطه زناشویی در نظر گرفته  عنوانبهجنسی 

بسیاری  منشأشود و در تحکیم خانواده محسوب می (. عملکرد جنسی مطلوب؛ عامل مهمی1396زاده، موسی

عوامل مختلفی قرار گیرد. چاقی نیز به عنوان یک  تأثیرتواند تحت است که می شانیزندگاز تحوالت در 

                                                           
1. sex scheme 
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اند اختالل عملکرد جنسی قرار داده است، تحقیقات نشان داده تأثیراپیدمی جدید، جمعیت جهانی را تحت 

است )رئیسی و همکاران، باط دارد، اما این ارتباط در زنان نیازمند تحقیقات بیشتر در مردان با چاقی ارت

ل در ختالو اند ار دارناشویی قرزندگی زجه یک دریف مسائل در ردهمیت ظ الحااز ئل جنسی مسا(. 1392

و عاطفی ی هاعلل تنشاز یکی ان ست که به عنون امادرقابل و شایع ت مشکالاز جنسی یکی د عملکر

اند که خودپنداری جنسی با ابعاد مثبت عملکرد جنسی ها نشان دادهپژوهشباشد. ناشویی میت زالمشک

؛ ضیاعی، فرهمندراد، رضائی و روشندل 2008مستقیمی دارد )روستوسکی، اولگا، پامال و اریک همبستگی 

با توجه به آنچه  (.2018 ،پیرسا و ماچادو-؛ پیکسوتو، امارلو2017پناه و رمضانی، زاده، یزدان؛ رجب2017

 :زیر انجام شد یهاهیفرضپژوهش حاضر با هدف  آزمون بیان شد 

 است.  بینیپیشقابل  خودپندارهعملکرد جنسی زنان بر اساس  .1

 است.  بینیپیشقابل  یخودکارآمد اساس بر زنان جنسی عملکرد .2

 .است  بینیپیش قابل یجنس یآگاه اساس بر زنان جنسی عملکرد .3

 

 پژوهش روش

همبستگی بود. -ش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و طرح پژوهش، توصیفیرو

ز سالمت، کرج در سال کننده به مراکساله( مراجعه 40 -24جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش زنان )

 گیری درمونههای ورود به پژوهش را داشتند با روش ننفر که مالک 500 هاآنکه از بین  بودند 1397

آگاهانه جهت شرکت در  تیورود به پژوهش: رضا یهامالکها پاسخ دادند. و به پرسشنامهدسترس انتخاب 

 بود و پلمیداشتن سواد حداقل د ذشته وگها مشترک آن یسال از زندگ 3تا  کیکه  یپژوهش، افراد

 بود. هاپرسشنامه اقص بودنننیز به مخدوش بودن و یا  خروج از پژوهش یهامالک

 ابزارهای پژوهش

روزن، براون، هیمن، لیبلوم، مستون، شبسیق و این مقیاس توسط . 1عملکرد جنسي زنان پرسشنامه .1

حوزه شامل: میل،  6که عملکرد جنسی زنان را در  سؤال است 19( تدوین شد که دارای 2000) همکاران

بار (. اعت2000سنجد )روزن و همکاران، جنسی، میتحریک روانی، رطوبت، ارگاسم، رضایتمندی و درد 

و ( 1387زاده، )محمدی، حیدری و فقیه 86/0تا  79/0های گوناگون مقیاس از طریق بازآزمایی در پژوهش

 (.1391 ،یاعتماد ی وزاده، احمدیفاتح ،یبهرام ،یباگزارش شده است ) 82/0 2ضریب آلفای کرونباخنمره 

 آمد. به دست 94/0پرسشنامه  آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر، ضریب

 نسخه( تدوین شد؛ 2013این پرسشنامه توسط اسنل ). 3خودپنداره جنسي يچندوجه پرسشنامه .2

 خودپنداره هاینام به تریبزرگ هایحیطه به هاو حیطه دارد حیطه 18 و سؤال 78پرسشنامه  فارسی این

اره خودپند ابعاد شوند،می بندیطبقه موقعیتی جنسی خودپنداره و مثبت خودپنداره جنسی منفی، جنسی

                                                           
1. Female Sexual Function Index  (FSFI) 

2. Cronbach’s alpha 

3 Multi-dimensional Sexual Self-Concept Questionnaire (MSSCQ( 
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جنسی،  اشتیاق پرخطر، جنسی روابط از اجتناب برای جنسی، انگیزه آگاهی جنسی، کارآمدی )خود مثبت

 ارزشمندی و اعتبار جنسی، انگیزش بینی جنسی،خوش جنسی، جرات و شهامت جنسی، پایش و نظارت

 منفی خودپنداره رضایت جنسی(. ابعاد و جنسی مشکالت از پیشگیری جنسی، مدیریت مسائل جنسی،

 درونی کنترل جنسی، افسردگی رابطه جنسی، از ترس جنسی، مشکالت در سرزنشی خود )اضطراب جنسی،

های مختلف میزان پایایی این پرسشنامه در حیطه (.1998جنسی( )اسنل،  فردی و الگوهای جنسی مسائل

آلفای  نمره ضریب . (1392زادگان، ضیائی، عفت مرقاتی، صالحی و فرجگزارش شده است ) 89/0تا  76/0از 

(. در پژوهش حاضر، 1394نژاد، پور، معروفی و مالئیگزارش شده است )جعفری 91/0تا  74/0از  کرونباخ

 آمد. به دست 94/0پرسشنامه  آلفای کرونباخ ضریب

شده  انتخاب المتسبه مراکز  کرجواحد  یاز دانشگاه آزاد اسالم نامهیپس از اخذ برگه معرف .اجرا شیوه 

ض رانیمد یپژوهش برا یجهت اجرا هیمراجعه و اطالعات اول شدن شد داده حیمراکز تو شخص  . پس از م

مار عه آ جام عداد  نه یت به انتخاب نمو بت  نه، نسببب قدام و پس یهاپژوهش و حجم نمو به  آنازپژوهش ا

آگاهانه،  تیرضببا رینظ یشببرکت در پژوهش و اصببول اخالق طیکنندگان در پژوهش در مورد شببراشببرکت

کنندگان ها توسط شرکتازآن پرسشنامهداده شد. پس حیتوض یو محرمانه ماندن اطالعات شخص یرازدار

سیونضپژوهش از روش  یالگو یدگیچیو با توجه به پ لیتکم ستگی و رگر ستفا رایب همب  یهاهو داد دها

 شد. لیو تحل هیتجز Spss22 یافزارهانرم لهیکننده به وسشرکت 500
 

 اهیافته

 26درصد( بین  43نفر ) 215سال،  25تا  20درصد(  4/21نفر ) 107شناختی با توجه به اطالعات جمعیت

باال سن داشتند. سال به  35درصد(  4/22نفر ) 112سال و  35تا  31درصد( بین  2/13نفر ) 66سال،  30تا 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است. 1در جدول 

 

 های توصیفي متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -355/0 513/0 758/45 71/241 خودپنداره جنسی

 -582/0 -157/0 889/3 69/14 اضطراب جنسی

 -067/1 006/0 347/1 96/2 سیخود کارآمدی جن

 -401/0 -173/0 743/2 07/9 آگاهی جنسی

 -391/0 184/0 721/3 13/15 انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر

 -655/0 118/0 92/3 37/15 اشتیاق جنسی

 -567/0 099/0 753/3 76/15 شهامت و جرات جنسی

 -556/0 07/0 706/3 94/15 جنسی بینیخوش

 -527/0 -136/0 747/3 45/14 زنشی در مشکالت جنسیخود سر

 -312/0 215/0 706/3 49/15 نظارت و پایش جنسی
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بر اساس آزمون کلموگرف اسمیرنوف نشان ، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها 1های جدول با توجه به یافته

توان گفت که باالتر است، می α=05/0داری داری اکثر متغیرهای تحقیق از سطح معنیداد که معنی

و مقادیر  1/0از  تربزرگ نیبشیپمقادیر ضریب تحمل متغیرهای متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال است. 

ی هم خطاست. این یافته بیانگر برقراری مفروضه  10از  ترکوچک اهآنعامل تورم واریانس برای هر یک از 

 های پژوهش است.بودن در بین داده

 
خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در  یهامؤلفهبین های آزمون همبستگي پیرسون آماره .2جدول 

 (n= 500) زنان

متغیر        
عملکرد جنسی

دارییمعن  ضریب همبستگی  نوع رابطه وجود رابطه 

 معکوسدارد001/0 -505/0 اضطراب جنسی

 مستقیمدارد001/0 42/0 خود کارآمدی جنسی

 مستقیم دارد 001/0 578/0 آگاهی جنسی

رای اجتناب از روابط جنسی پرخطرانگیزه ب  مستقیم دارد 001/0 556/0 

 مستقیم دارد 001/0 584/0 اشتیاق جنسی

 مستقیم دارد 001/0 546/0 شهامت و جرات جنسی

جنسی بینیخوش  مستقیم دارد 001/0 52/0 

 معکوس دارد 001/0 -528/0 خود سرزنشی در مشکالت جنسی

 -475/0 258/0 986/3 26/15 انگیزش جنسی

 -461/0 295/0 888/3 27/15 مدیریت مسائل جنسی

 -472/0 062/0 606/2 26/9 اعتبار و ارزشمندی جنسی

 -745/0 167/0 975/3 61/15 رضایت جنسی

 -735/0 -234/0 796/3 41/14 الگوهای فردی جنسی

 -683/0 -198/0 899/3 43/14 ترس از رابطه جنسی

 -509/0 189/0 755/3 59/15 پیشگیری از مشکالت جنسی

 -513/0 -032/0 906/3 28/14 افسردگی جنسی

 -035/1 239/0 306/1 744/2 کنترل درونی مسائل جنسی

 -156/0 -116/0 238/15 98/59 عملکرد جنسی

 -623/0 -295/0 109/2 55/6 میل

 -766/0 -038/0 848/3 52/12 تحریک روانی

 -843/0 -122/0 086/4 48/12 رطوبت

 -712/0 -089/0 111/3 54/9 ارگاسم

 -669/0 -119/0 082/3 4/9 رضایتمندی

 -704/0 -092/0 1/3 5/9 درد جنسی
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 مستقیم اردد 001/0 475/0 نظارت و پایش جنسی

 مستقیم دارد 001/0 493/0 انگیزش جنسی

 مستقیم دارد 001/0 517/0 مدیریت مسائل جنسی

 مستقیم دارد 001/0 397/0 اعتبار و ارزشمندی جنسی

 مستقیم دارد 001/0 499/0 رضایت جنسی

 مستقیم دارد 001/0 487/0 الگوهای فردی جنسی

عکوسم دارد 001/0 -456/0 ترس از رابطه جنسی  

 مستقیم دارد 001/0 482/0 پیشگیری از مشکالت جنسی

 معکوس دارد 001/0 -498/0 افسردگی جنسی

 مستقیمدارد327/0001/0 کنترل درونی مسائل جنسی

 
بین اضطراب جنسی، خود  پیرسوندهد که ضرایب همبستگی آزمون ها نشان میتجزیه و تحلیل داده   

نگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر، اشتیاق جنسی، شهامت و کارآمدی جنسی، آگاهی جنسی، ا

جنسی، خود سرزنشی در مشکالت جنسی، نظارت و پایش جنسی، انگیزش  بینیخوشجرات جنسی، 

جنسی، مدیریت مسائل جنسی، اعتبار و ارزشمندی جنسی، رضایت جنسی، الگوهای فردی جنسی، ترس 

جنسی، افسردگی جنسی و کنترل درونی مسائل جنسی با عملکرد از رابطه جنسی، پیشگیری از مشکالت 

، 475/0، -528/0، 52/0، 546/0، 584/0، 556/0، 578/0، 42/0، -505/0برابر  جنسی در زنان به ترتیب

به  (دارییمعنمقدار ) -pبا  327/0و  -498/0، 482/0، -456/0، 487/0، 499/0، 397/0، 517/0، 493/0

برای بررسی رابطه خطی بین ابعاد . (2)جدول  هستند α=05/0 دارییمعنسطح از  ترکوچککه  001/0

استفاده  زمانهمبه روش  چندگانهبین )متغیر مستقل( و متغیر مالک )متغیر وابسته( از رگرسیون متغیر پیش

بین و مالک توسط همبستگی در مرحله شده است. قبل از اجرای رگرسیون همبستگی بین متغیرهای پیش

داری رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد. با توجه به اینکه ین به دست آورده شد تا در مرحله بعد معنیپیش

. همچنین اندبستههمتوان گفت خطاها نا قرار دارد، لذا می 5/2و  5/1مقدار آماره دوربین واتسون در دامنه 

است  دارمعنیدل رگرسیونی نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس نشان دهنده این است که م

آورده شده  5و  4،  3(. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جداول 05/0از  ترکوچکی دارمعنی)سطح 

 است. 

خودپنداره جنسي با عملکرد  هایمؤلفههمبستگي بین خالصه مدل همبستگي چندگانه  .3دول ج

 جنسي در زنان

R 2R 
(adj)

2R دوربین واتسون 

73/0 534/0 516/0 573/1 

 خودپنداره جنسی هایمؤلفه :بینپیش

 عملکرد جنسیمتغیر مالک: 
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است، در نتیجه  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0مقدار محاسبه شده از آزمون ) pبا توجه به این که 

ابطه رخودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان  هایمؤلفه، یعنی بین ستادار مدل رگرسیون خطی معنی

 انزمهمکه نشان دهنده میزان روابط  ستا r= 73/0داری وجود دارد. ضریب همبستگی چندگانه خطی معنی

 001/0ی برابر دارمعنیو با توجه به اینکه سطح  ستاخودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان  هایمؤلفه

adj. با توجه به اینکه مقدار ستا دارمعنیبنابراین این رابطه ؛ است α= 05/0از سطح  ترکوچکو 
2R  تعدیل(

واریانس عملکرد  516/0 زمانهم صورتبهخودپنداره جنسی  هایمؤلفه، پس ستا 516/0(، برابر با 2Rشده 

 .کنندیمرا تبیین جنسی در زنان 

 

 خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در زنان  هایمؤلفههمبستگي بین تحلیل واریانس  .4جدول 

 یدارمعني Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

704/61829 رگرسیون  18 984/3434  

134/54037 باقیمانده <001/0* 58/30  481 343/112  

838/115866 کل  499 - 

 عملکرد جنسی متغیر مالک:

 دارمعنی 05/0در سطح *

 

8 ,مون ضرایب مدل رگرسیونمقدار محاسبه شده در آز ب pهمچنین با توجه به 
0H 6

0, H5
0, H3

0, H2
0, H

 11
0H  17 اما ؛شودرد می 05/0در سطح

0,H16
0H 14

0, H15
0,H9

0, H10
0,H12

0,H13
0, H7

0, H4
0, H1

0, H
18

0H شود، مقدار رد نمی 05/0سطح  درt  خود کارآمدی جنسی، آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت و جرات

، 054/4، 64/5، 044/3سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی به ترتیب برابر  جنسی، خود

باشند پس عملکرد جنسی در زنان با توجه به میزان می 05/0ی کمتر از دارمعنیبا  048/2و  -369/2، 776/2

 ت جنسیخود کارآمدی جنسی، آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت و جرات جنسی، خود سرزنشی در مشکال

 .ستاو مدیریت مسائل جنسی متفاوت 

برای خود کارآمدی جنسی، آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت و جرات جنسی، خود  βبا توجه به مقدار 

 -107/0، 127/0، 185/0، 241/0، 113/0سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی به ترتیب برابر 

رآمدی جنسی، آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت و جرات جنسی، خود ، پس با خود کاستا 105/0و 

 نیترمهمو  کرد بینیپیشتوان عملکرد جنسی را سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی می

کننده عملکرد جنسی به ترتیب آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، خود سرزنشی در مشکالت جنسی،  بینیپیش

 .ستاهامت و جرات جنسی و مدیریت مسائل جنسی خود کارآمدی جنسی، ش

 

 

 



  156 |                                                                3شماره  |              2دوره  |          1400 پاییز |               فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 بینيپیشمدل 

اشتیاق  ا *718/0 + آگاهی جنسی *34/1 + خود کارآمدی جنسی *275/1 + 874/14 =عملکرد جنسي

 *411/0 +خود سرزنشی در مشکالت جنسی *(-434/0) + شهامت و جرات جنسی *516/0 + جنسی

 مدیریت مسائل جنسی

 

 خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در زنان هایمؤلفههمبستگي بین رسیون ضرایب رگ  .5جدول 

ضریب  ضریب استاندارد نشده بینمتغیرهای پیش

 استاندارد شده

t P 

 Beta خطای معیار Bضریب 

874/14 ثابت  611/10  - 402/1  162/0 

-044/0 اضطراب جنسی  182/0  011/0-  243/0-  808/0 

275/1 خود کارآمدی جنسی  419/0  113/0  044/3  002/0 

34/1 آگاهی جنسی  238/0  241/0  64/5  001/0 

222/0 انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر  202/0  054/0  099/1  272/0 

718/0 اشتیاق جنسی  177/0  185/0  054/4  001/0 

516/0 شهامت و جرات جنسی  186/0  127/0  776/2  006/0 

جنسی بینیخوش  195/0  191/0  704/0  023/1  307/0 

-434/0 خود سرزنشی در مشکالت جنسی  183/0  107/0-  369/2-  018/0 

143/0 نظارت و پایش جنسی  206/0  035/0  692/0-  486/0 

247/0 انگیزش جنسی  197/0  065/0  25/1-  212/0 

411/0 مدیریت مسائل جنسی  201/0  105/0  048/2  041/0 

/431 اعتبار و ارزشمندی جنسی  266/0  074/0  62/1-  106/0 

073/0 رضایت جنسی  196/0  019/0  373/0  709/0 

061/0 الگوهای فردی جنسی  194/0  015/0  312/0  755/0 

-265/0 ترس از رابطه جنسی  19/0  068/0-  394/1-  164/0 

185/0 پیشگیری از مشکالت جنسی  184/0  046/0  007/1  314/0 

-124/0 افسردگی جنسی  174/0  032/0-  709/0-  478/0 

119/0 کنترل درونی مسائل جنسی  424/0  01/0  28/0-  779/0 

 متغیر مالک: عملکرد جنسی
 دارمعنی 05/0در سطح *

 

 گیریبحث و نتیجه

طراب اضخودپنداره جنسی ) هایمؤلفه نقش بر اساس زنان عملکرد جنسی بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

 ،یپرخطر، اشتیاق جنس یاجتناب از روابط جنس انگیزه برای ،یجنس یآگاه ،یخود کارآمدی جنس ،یجنس



 خانواده درمانی کاربردی |    ترناس و همکاران     |          ...و  یزنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمد یعملکرد جنس بینیپیش   157

 

 ،یجنس شینظارت و پا ،یدر مشکالت جنس یخود سرزنش ،یجنس بینیخوش ،یشهامت و جرات جنس

 ،یالگوهای فردی جنس ،یجنس تیرضا ،یاعتبار و ارزشمندی جنس ،یمسائل جنس تیریمد ،یانگیزش جنس

انجام ( یمسائل جنس یو کنترل درون یجنس یدگافسر ،یپیشگیری از مشکالت جنس ،یترس از رابطه جنس

رخطر، پ یانگیزه برای اجتناب از روابط جنس ،یجنس یآگاه ،یخود کارآمدی جنس ،یاضطراب جنسبین  شد.

نظارت و  ،یدر مشکالت جنس یخود سرزنش ،یجنس بینیخوش ،یشهامت و جرات جنس ،یاشتیاق جنس

لگوهای ا ،یجنس تیرضا ،یاعتبار و ارزشمندی جنس ،یمسائل جنس تیریمد ،یانگیزش جنس ،یجنس شیپا

مسائل  یو کنترل درون یجنس یافسردگ ،یپیشگیری از مشکالت جنس ،یترس از رابطه جنس ،یفردی جنس

اضطراب آمده بین  به دستی مشاهده شد، طبق نتایج دارمعنیرابطه در زنان  یبا عملکرد جنس یجنس

رابطه  یعملکرد جنسی با جنس یافسردگی و ز رابطه جنسترس ای، در مشکالت جنس یخود سرزنشی، جنس

و  یترس از رابطه جنسی، در مشکالت جنس یخود سرزنشی، اضطراب جنسمعکوس دارند یعنی با افزایش 

گیزه ان ،یجنس یآگاه ،یخود کارآمدی جنساما بین ؛ شودی میزان عملکرد جنسی کمتر میجنس یافسردگ

و  نظارت ،یجنس بینیخوش ،یشهامت و جرات جنس ،ی، اشتیاق جنسپرخطر یبرای اجتناب از روابط جنس

لگوهای ا ،یجنس تیرضا ،یاعتبار و ارزشمندی جنس ،یمسائل جنس تیریمد ،یانگیزش جنس ،یجنس شیپا

مستقیم  ی رابطهبا عملکرد جنس یمسائل جنس یو کنترل درون یپیشگیری از مشکالت جنس ،یفردی جنس

 دارند.

 آگاهی جنسی، کارآمدی عملکرد جنسی در زنان با توجه به میزان خوداز آن بود که همچنین نتایج حاکی 

 نسیج مسائل مدیریت و جنسی مشکالت در سرزنشی خود جنسی، جرات و شهامت جنسی، اشتیاق جنسی،

 خود جنسی، جرات و شهامت جنسی، اشتیاق جنسی، آگاهی جنسی، کارآمدی . همچنین خودستامتفاوت 

 نیترمهم و کرد نیبیپیشتوان عملکرد جنسی را جنسی می مسائل مدیریت و جنسی مشکالت در سرزنشی

جنسی،  التمشک در سرزنشی خود جنسی، اشتیاق جنسی، به ترتیب آگاهی کننده عملکرد جنسی بینیپیش

، رمطالعه حاضنتایج  بر اساس .ستا جنسی مسائل مدیریت و جنسی جرات و شهامت جنسی، کارآمدی خود

 ها با نتایج تحقیقاتبین خودپنداره جنسی و عملکرد جنسی در زنان رابطه مثبتی وجود دارد. این یافته

روستوسکی و  ( و2017زاده و همکاران )(، رجبی2017( ضیاعی و همکاران )2018)  پیکسوتو و همکاران

تصورات و احساسات آنان  بر عملکرد جنسی زوجین، تأثیرگذاریکی از عوامل  ( همسو بود.2008همکاران )

های جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی، خودپنداره جنسی است نسبت به ارتباط جنسی و شناخت جنبه

به رابطه جنسی (. حال وقتی فرد احساسات، تصورات و باورهای مثبتی نسبت 1394)جعفرپور و همکاران، 

 بخشتیرضاتری را تجربه نماید و این بخشرسد که رابطه جنسی رضایتداشته باشد، به نظر بدیهی می

( در پژوهش خود 2011) کیوکند. الروسپذیر میبودن رابطه عملکرد جنسی بیشتری را برای فرد توجیه

نشان داد که مردان خودپنداره جنسی باالتری نسبت به زنان دارند، همچنین مردانی که خودپنداره جنسی 

کنند. همچنین همسو با پژوهش حاضر، تری را نیز تجربه میکیفیتباالتری دارند، میزان ارتباط جنسی با

دار نشان دادند که بین تصویر ذهنی از بدن با عملکرد جنسی رابطه معنی( 1390و همکاران ) خراشادیزاده

وجود دارد. رابطه بین خودپنداره جنسی و عملکرد جنسی بدان معناست که در فرد باید اشتیاق جنسی 
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شد تا به عمل جنسی مبادرت ورزد، چرا که وقتی فردی احساسات، باورها و تصورات مثبتی وجود داشته با

درباره ارتباط جنسی و دیدی مثبت نسبت به عملکرد جنسی خود داشته باشد هم دست به ارتباط جنسی 

 بیشتری با شریک جنسی خود خواهد زد و هم این ارتباط برای وی همراه با کسب لذت خواهد بود. همسو

یک مطالعه مقطعی نشان داد که خودپنداره جنسی ( در 1397نیک )های محمدییافتهبا پژوهش حاضر، 

، هدف انتخاب روش پیشگیری، رضایت تأهلمثبت با سن، مدت ازدواج، وضعیت اشتغال و اقتصادی، وضعیت 

 ت.گی ارتباط داشانجام ازدواج، رابطه عاطفی و رضایت جنسی، زندگی با خانواده، مشکالت جنسی و دلبست

بر عملکرد جنسی زوجین، تصورات و احساسات آنان نسبت به ارتباط جنسی و  تأثیرگذارکی از عوامل ی

عملکرد جنسی در زنان . جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی، خودپنداره جنسی است یهاجنبهشناخت 

و جرات جنسی، خود  با توجه به میزان خود کارآمدی جنسی، آگاهی جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت

و با خود کارآمدی جنسی، آگاهی  ستاسرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی متفاوت 

جنسی، اشتیاق جنسی، شهامت و جرات جنسی، خود سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی 

اهی جنسی به ترتیب آگ کننده عملکرد بینیپیش نیترمهمو  کرد بینیپیشعملکرد جنسی را  توانیم

جنسی، اشتیاق جنسی، خود سرزنشی در مشکالت جنسی، خود کارآمدی جنسی، شهامت و جرات جنسی 

ی کم و ویژه تمایل جنسنگر شیوع اختالل عملکرد جنسی بهنتایج مشابه بیا .ستاو مدیریت مسائل جنسی 

یت ای مانند کیفزا در زندگی، عوامل زمینهاختالالت برانگیختگی جنسی با افزایش سن بود. عوامل تنش

روانی از دیگر عوامل  ارتباط و عوامل شخصیتی، تجربیات و تمایالت جنسی گذشته و سالمت جسمی و

 در این تحقیق بود. د جنسیعملکر بینی کننده مهمپیش

جنسی  عاطفی نقش بسزایی در تحکیم پیوندهای خانوادگی  رابطهعنوان بخشی از یک روابط زناشویی به

جنسی از اهمیت  رابطهصحیح  نحوهها از نقش خود در مقابل همسر و کند و در این میان آگاهی زوجایفا می

کند و سبب اعتالی سطح همسران از یکدیگر کمک می ای برخوردار است. این آگاهی به فهم متقابلویژه

ت توان گفشود. همچنین میهای بعدی میفرهنگی خانواده و انتقال اعتقادات صحیح در این زمینه به نسل

آن  دربارهاما از مطرح کردن و صحبت کردن  ؛برندهای ایرانی از نارضایتی جنسی رنج میبسیاری از زوج

اند. آن بر نارضایتی زناشویی و در نتیجه نارضایتی از زندگی خود غافل تأثیرند و از کناحساس شرم و گناه می

های مختلف زندگی زناشویی اثرگذار است و در مواردی کانون گرم خانواده را تهدید در حیطه مسئلهاین 

نگی چگو رسد خجالت از صحبت کردن درباره مسائل جنسی، عدم درک صحیح و اصولی ازکند. به نظر میمی

های مسائل جنسی و نداشتن اطالعات کافی در این زمینه از علل مؤثر در بروز مشکالت جنسی در تجربه

معتقد است که نوع رفتار شریک  (2018)یکسوتو و همکاران پاولیه زندگی مشترک باشد. در این رابطه، 

ل به کامجنسی، ابزار مهمی در برقراری ارتباط عمیق عاطفی با او بوده و کفایت جنسی، الزمه کسب تجر

افتد، زوجین را قادر به برقراری فیزیکی عشق است. رفتار جنسی که به طور مداوم و منظم در زوج اتفاق می

 آمده، احتمال این به دستهای پژوهش از طریق پرسشنامه با توجه به اینکه یافته کند.عشق متقابل می

تحقیق به لحاظ فرهنگی و تابوهای  ها از دادن پاسخ واقعی به دلیل موضوع خاصوجود دارد که آزمودنی

شود برای بررسی بهتر و نتایج قابل تعمیم، نتایج این پژوهش اجتماعی، خودداری کرده باشند. پیشنهاد می
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توان برای بهبود مراحل بر روی همه اقشار زنان در شهرهای مختلف انجام شود. نتایج این تحقیق را می

 درمانی استفاده نمود.مشاوره و زوج

 

 موازین اخالقي  

در این پژوهش، موازینی اخالقی شببامل اخذ رضببایت آگاهانه، تضببمین حریم خصببوصببی و رازداری، 

درباره خروج از پژوهش مختار بودند؛  کنندگانشرکتها، آوری دادهرعایت شدند. با توجه نحوه جمع

 پس از اتمام پژوهش، گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.

 

 سپاسگزاری

شکر به عمل ا ضر یاری کردند، ت شاوره و همه زنانی که ما را در اجرای پژوهش حا ز مدیران مراکز م

 آید.می

 

 مشارکت نویسندگان

این مقاله برگرفته از رسبباله دکتری نویسببنده اول اسببت که توسببط معاونت پژوهشببی دانشببگاه آزاد 

سه اخالق کرج و با کد واحد  سالمیا سیده و با هزینه  به IR.IAU.K.REC.1397.45شنا صویب ر ت

سندگان در طراحی، مفهوم ست. در تهیه این مقاله همه نوی شده ا صی انجام  سازی، گردآوری شخ

 اند.یی آن نقش یکسانی داشتهنهاها و شناسی، تحلیل آماری دادهها، روشداده

 

 تعارض منافع
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 شاخص عملکرد جنسي زنان

 اید؟چقدر تمایل به داشتن فعالیت جنسي داشته -1

 : تقریبا همیشه5: بیشتر اوقات          4: گاهی اوقات          3         : مقدار کمی 2: هیچ          1

 میزان شدت تمایل شما به فعالیت جنسي چقدر بوده است؟ -2

 : خیلی باال5: باال          4: در حد معمولی          3: پایین          2: خیلی پایین یا هیچ          1

 اید؟ن( در هنگام  فعالیت جنسي شدهچقدر دچار تهییج جنسي )سرحال آمد -3

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه       5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 میزان شدت تهییج جنسي در هنگام فعالیت جنسي چقدر بوده است؟ -4

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: خیلی باال                   5: باال            4: در حد معمولی          3: پایین           2        : خیلی پایین یا هیچ  1

 شوید؟چقدر خاطر جمع بودید که در هنگام فعالیت جنسي، دچار تهییج جنسي مي -5

: فعالیت 0: خیلی زیاد خاطر جمع    5: خیلی خاطر جمع     4جمع      : تاحدی خاطر 3: کمی خاطر جمع     2: تقریبا هیچ یا هیچ     1

 امجنسی نداشته

 چقدر از تهییج جنسي در هنگام فعالیت جنسي، رضایتمند بودید؟ -6

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه       5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 اید؟چقدر در هنگام  فعالیت جنسي، دچار رطوبت )رطوبت مهبلي( شده -7

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه       5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 اید؟رسیدن به رطویت چقدر مشکل و سختي داشته در هنگام  فعالیت جنسي، برای -8

: فعالیت 0: تقریبا هیچ مشکلی       5: مقدار کمی مشکل         4: مشکل         3: خیلی مشکل         2نهایت سخت و غیرممکن        : بی1

 امجنسی نداشته

 حتي پس از تمام شدن  فعالیت جنسي، چقدر رطوبت در شما ماندگار بود؟ -9

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه       5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 اید؟حتي پس از تمام شدن  فعالیت جنسي، برای ماندگاری رطوبت  چقدر مشکل و سختي داشته -10

: فعالیت جنسی 0: تقریبا هیچ مشکلی  5: مقدار کمی مشکل    4: مشکل      3خیلی مشکل        :2نهایت سخت و غیرممکن     : بی1

 امنداشته

 در هنگام  فعالیت جنسي، چقدر به ارگاسم رسیدید؟ -11

 ام: فعالیت جنسی نداشته0     : تقریبا همیشه  5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 اید؟در هنگام  فعالیت جنسي، برای رسیدن به ارگاسم چقدر مشکل و سختي داشته -12

: فعالیت جنسی 0: تقریبا هیچ مشکلی  5: مقدار کمی مشکل  4: مشکل       3: خیلی مشکل       2نهایت سخت و غیرممکن      : بی1

 امنداشته

 رسیدن به ارگاسم چقدر رضایتمند بودید؟در هنگام فعالیت جنسي، از  -13

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: خیلی ناراضی       5: تاحدی ناراضی     4: نه راضی نه ناراضی )مساوی(     3: تاحدی راضی     2: خیلی راضی    1

 اید؟از احساس نزدیکي هیجاني با همسرتان در هنگام فعالیت جنسي، چقدر رضایتمندی داشته -14
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 ام: فعالیت جنسی نداشته0: خیلی ناراضی       5: تاحدی ناراضی     4: نه راضی نه ناراضی )مساوی(     3: تاحدی راضی     2یلی راضی    : خ1

 اید؟چقدر از رابطه جنسي با همسرتان رضایت داشته -15

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: خیلی ناراضی       5ضی     : تاحدی نارا4: نه راضی نه ناراضی )مساوی(     3: تاحدی راضی     2: خیلی راضی    1

 اید؟در مجموع از زندگي جنسي خوئ چقدر رضایتمندی داشته -16

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: خیلی ناراضی       5: تاحدی ناراضی     4: نه راضی نه ناراضی )مساوی(     3: تاحدی راضی     2: خیلی راضی    1

 اید؟چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردهدر هنگام نزدیکي،  -17

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه       5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2: تقریبا هیچ یا هیچ          1

 به دنبال یا پس از نزدیکي، چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردید؟ -18

 ام: فعالیت جنسی نداشته0: تقریبا همیشه      5: بیشتر اوقات         4: گاهی اوقات         3: مقدار کمی         2یا هیچ          : تقریبا هیچ 1

 در هنگام و یا پس از نزدیکي، شدت درد و ناراحتي شما چقدر بود؟ -19

 ام     : فعالیت جنسی نداشته0: خیلی زیاد          5: زیاد                4      : در حد متوسط     3: کم              2: خیلی کم یا هیچ             1
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      شوم.وقتی به مسائل جنسی خود فکر میکنم مضطرب می 1

      از احساسات و نیازهای جنسی خود کامال اطالع دارم. 2

      تمایل دارم در انجام رفتارهای جنسی خطرناک )محافطت نشده( پرهیز کنم. 3

      جنسی فکر میکنم. بیشتر مواقع به مسائل 4

      در برابر مسائل جنسی زندگی خودم واهمه ندارم و جسور هستم. 5

      بخش باشند.انتظار دارم مسائل جنسی زندگیم در آینده مطلوب و لذت 6

      دانم.اگر مسائل جنسی زندگیم خوب پیش نرود خودم را الیق سرزنش می 7

      کنم.راد را نسبت به مسائل جنسی زندگیم درک میطرز برداشت و واکنش سایر اف 8

      تمایل دارم از نظر جنسی فعال باشم. 9

      کنم.اگر با مشکل جنسی مواجه شوم خودم آن را کنترل کرده و برطرف می 10

      کنم.ام احساس غرور میهای جنسیاز نحوه کنترل نیازها و خواسته 11

      ام راضی هستم.اجه شدن یا نیازهای جنسیاز وضعیت فعلی مو 12

نه تنها شریک جنسی خوبی خواهم بود بلکه واقعا برایم مهم است شریک جنسی  13

 خوبی باشم. 

     

      ام میترسم.من از داشتن رابطه جنسی با شریک جنسی 14

 جنسی اگر در مسائل جنسی مراقب خود باشم میتوانم از خودم در مقابل مشکالت 15

 محافطت کنم.

     

      کنم.من بخاطر مسائل جنسی زندگیم احساس افسردگی می 16

      در مورد مسائل جنسی زندگیم نگرانم. 17

      ام برآورده شده یا نه.میتوانم بفهمم نیازهای جنسی 18
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 تمایل دارم از خودم در مثابل رفتارهای جنسی پرخطری که مرا دچار بیماریهای 19

 مقاربتی کند، محافظت کنم.

     

      به مسائل جنسی بیش از مسائل دیگر فکر میکنم. 20

      ام را خیلی واضح بیان نمیکنم.های جنسینیازهای و خواسته 21

      باور دارم مسائل جنسی زندگیم در آینده مطلوب و سالم خواهند بود. 22

ش برود، منم که باید مورد سرزنش قرار اگر مسائل جنسی زندگیم به اشتباه پی 23

 بگیرم.

     

      وقت صرف کرده و تالش کنم. تمایل دارم برای مسائل جنسی 24

اگر با مشکالت جنسی رویرو شوم رفتار خودم تعیین کننده چگونگی بهبود من  25

 خواهد بود.
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 باشم.

     

      من بطور کلی برای برقراری روابط جنسی ترس دارم. 29

ا در مقابل ایجاد مشکالت جنسی حفظ با مراقبت از خودم، به خوبی میتوانم خود ر 30

 کنم.

     

      ام کیفیتی بهتر از این داشته باشد.امیدی ندارم زندگی جنسی 31

      فکر کردن در مورد مسائل جنسی زندگیم، اغلب حس ناخوشایندی به من میدهد. 32

      م.بخش برخوردار هستمن از مهارت و توانایی الزم برای رفتارهای جنسی لذت 33

      های جنسی خودم فکر کنم.مایل هستم به اعتقادات و نگرش 34

های که احتمال ابتال به بیماریهای جنسی های جنسی در موقعیتاز انجام فعالیت 35

 وجود دارد پرهیز میکنم.

     

      قضا و قدر در مسائل جنسی من نقش زیادی دارد. 36

      ر کنم.دوست دارم به مسائل جنسی فک 37

      ام غیرفعال و خنثی هستم.های جنسیتا حدودی در بیان خواسته 38

      انتظار ندارم در آینده با مشکالت جنسی خاصی مواجه شوم و از ان رنج ببرم. 39

اگر دچار مشکالت جنسی شوم از اینکه به خوبی از خودم مراقبت نکردم خودم را  40

 سرزنش میکنم.

     

      بی سریع متوجه واکنش سایر افراد نسبت به مسائل جنسی زندگی خودم میشوم.خی 41

      میخواهم از نظر جنسی فعال باشم. 42

اگر دچار ناسازگاری و مشکالت جنسی شوم خودم مسئول بهبود وضعیت خودم  43

 هستم.

     

      بخش است.مسائل جنسی زندگی من برای خودم لذت 44

ام برای من مهم است بلکه دوست دارم بتوانم ایم کار ارتباط با شریک جنسی نه تنها 45

 را به نحوه احسن انجام دهم.

     

      45از داشتن فعالیت جنسی هراس دارم.  46

اگر به درستی مسائل جنسی خودم را مدیریت کنم میتوانم خودم را در آینده از  47

 مشکالت جنسی دور کنم.

     

      ام دلسرد هستم.رد زندگی جنسیدر مو 48

      در مورد مسائل جنسی زندگیم نگران هستم. 49

      واقعا مایلم خودم را از قرار گرفتن در معرض بیماریهای جنسی محافظت کنم. 50

      دائم در مورد داشتن فعالیت جنسی فکر میکنم. 51
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      گذارم.ام در میان میبی تردید انتظارات جنسی خود را با شریک جنسی 52

      احتمال دارد در آینده دچار برخی مشکالت در خصوص مسائل جنسی شوم. 53

      اگر مشکل جنسی برای من پیش بیاید تقصیر خودم بوده که اجازه دادم اتفاق بیافتد. 54

      از اینکه دیگران در مورد مسائل جنسی من چه فکری میکنند نگران هستم. 55

      برای مهم است فعالیت جنسی داشته باشم. 56

اگر دچار مشکالت جنسی شوم اقداماتی که خودم انجام میدهم بیشترین نقش را  57

 در بهبودیم خواهم داشت.

     

      های جنسی خودم احساس خوبی دارم.در خصوص نحوه برخوردم با نیازها و خواسته 58

      تر است.مسائل جنسی زندگی من مطلوبدر مقایسه با اغلب مردم،  59

      ام ارتباط برقرار کنم و برایم مهم است بتوانم اینکار را بکنم.میتوانم با شریک جنسی 60

      از داشتن رابطه جنسی ترس زیادی ندارم. 61

اگر به خوبی مراقب خود باشم میتوانم از بوجود آمدن هر مشکل جنسی جلوگیری  62

 کنم.

     

ام  )شنیدنی، دیدنی، تخیالت و رفتارها( حس خوبی هاتی جنسیدر مورد تجربه 63

 ندارم.

     

      زمانیکه در مورد مسائل جنسی زندگیم فکر میکنم، عصبانی میشوم. 64

      از هرگونه فعالیت جنسی که مرا در معرض بیماریهای حنسی قرار دهد دوری میکنم. 65

      رابطه جنسی فکر میکنم. اکثر اوقات به 66

 های خودم را بیانوقتی پای مسائل جنسی در میان باشد، به راحتی خواسته معموالً 67

 میکنم.

     

      ای داشته باشم.فکر میکنم آینده جنسی مایوس کننده 68

      اگر در زندگی جنسی من خطایی رخ دهد، من مقصرم. 69

      اثر رفتار و تعمالت جنسی من ایجاد شده است اطالع دارم.از دیدگاه دیگران که در  70

      سعی میکنم خود را از نظر جنسی فعال نگه دارم. 71

اگر به یک اختالل جنسی مواجه شوم، بهبودی وابسته به این است که چطور با   72

 مشکل برخورد کنم.

     

      م احساس خوبی دارم.اهای جنسیدر مورد شیوه ابراز نیازها و خواسته 73

      از مسائل جنسی زندگیم راضیم. 74

نه تنها توانایی برقراری رابطه با یک شریک جنسی را دارم، بلکه برایم مهم است  75

 رابطه خوبی برقرار کنم.

     

      از اینکه از نظر جنسی فعال باشم، نمیترسم. 76

توانم خودم را از مواجه شدن با مشکالت یاگر به دقت به مسائل جنسی توجه کنم م 77

 جنسی دور کنم.

     

ها، تخیالت و رفتارها( من را ها، دیدنیهای جنسی زندگیم )شنیدنییادآوری تجربه 78

 کند.غمگین می
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The prediction of women's sexual function based on the 

role of self-concept, self-efficacy, and sexual awareness 
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Abstract 
Aim: This study aimed at predicting women's sexual performance based on the role of 

self-concept, self-efficacy, and sexual awareness. Methods: In terms of purpose, the 

present study is applied, and the research design is descriptive correlational. And the 

statistical population included women referred to Karaj health centers in 2018, and 500 

women aged 24 to 40 years were selected by convenience sampling method. The 

research tools included Rosen's The Female Sexual Function Index (2000) and Snell 

Multi-Dimensional Self-Concept Questionnaire (1993). Also, Pearson correlation 

coefficients, correlation analysis of variance, and regression coefficients were used to 

analyze the data. Results: The results showed that the components of sexual self-

concept play a role in predicting women's sexual function (P = 0.01). The findings of 

this study indicated that a person's sexual beliefs as a sexual self-concept have a 

predictive role in women's sexual function, and the most important predictors of sexual 

function are sexual awareness, sexual desire, self-blame in sexual problems, sexual 

self-efficacy, sexual courage, and management of sexual issues, respectively (P = 0.01). 

Additionally, there is an inverse relationship between sexual anxiety, self-blame in 

sexual problems, fear of sex, and sexual distress and sexual function. And there is a 

direct relationship between sexual self-efficacy, sexual awareness, motivation to avoid 

high-risk sexual relationships, sexual desire, sexual courage, optimism, sexual 

monitoring, sexual motivation, management of sexuality, sexual validity, sexual 

satisfaction, individual sexual patterns, prevention of sexual problems, and internal 

control of sexuality and sexual function (P = 0.01).. Conclusion: According to the 

results, it is concluded that self-concept, self-efficacy, and sexual awareness have a 

significant role in predicting female sexual function. 
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