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هدف :هدف این پژوهش پیشبینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره ،خودکارآمدی و
آگاهی جنسی زنان بود .روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و طرح پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی و جامعه آماری زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت کرج در سال  1397بود که به
روش نمونهگیری در دسترس  500زن  24تا  40ساله انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش پرسشنامه
عملکرد جنسی زنان روزن ( )2000و پرسشنامه چندوجهی خودپنداره جنسی اسنل ( )1993بود؛ برای
تحلیل دادهها از ضرایب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس همبستگی و ضرایب رگرسیون استفاده
شد .یافتهها :نتایج نشان داد که مؤلفههای خودپنداره جنسی در پیشبینی عملکرد جنسی زنان نقش
دارد ( .)P=0/01بر اساس یافتههای این پژوهش باورهای جنسی فرد به عنوان خودپنداره جنسی ،نقش
پیشبینی کنندهای در عملکرد جنسی زنان داشته و مهمترین پیشبینی کننده عملکرد جنسی به
ترتیب آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،خود کارآمدی جنسی ،شهامت
و جرات جنسی و مدیریت مسائل جنسی است ( .)P=0/01همچنین بین اضطراب جنسی ،خود سرزنشی
در مشکالت جنسی ،ترس از رابطه جنسی و افسردگی جنسی با عملکرد جنسی رابطه معکوس دارند و
بین خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر ،اشتیاق جنسی،
شهامت و جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،نظارت و پایش جنسی ،انگیزش جنسی ،مدیریت مسائل
جنسی ،اعتبار و ارزشمندی جنسی ،رضایت جنسی ،الگوهای فردی جنسی ،پیشگیری از مشکالت
جنسی و کنترل درونی مسائل جنسی با عملکرد جنسی رابطه مستقیم دارند ( .)P=0/01نتیجهگیری:
بر اساس یافتههای پژوهش نتیجهگیری میشود که خودپنداره ،خودکارآمدی و آگاهی جنسی نقش
معنیداری در پیشبینی عملکرد جنسی زنان دارند.

کلیدواژهها :عملکرد جنسی ،خودپنداره ،خودکارآمدی ،آگاهی جنسی
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مقدمه
یکی از مسائلی که امروزه در حوزه روانشناسی و آسیبهای اجتماعی مطرح میشود ،عملکرد جنسی است.
عملکرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی است (سادوک ،سادوک و روئیز )2015 ،که از جنبههای مهم
کیفیت زندگی است و زمانی سالم است که با فقدان درد و ناراحتی در حین فعالیت جنسی ،عدم مشکل
فیزیولوژیکی ،چرخه پاسخ جنسی سالم در چهار مرحله میل جنسی ،برانگیختگی ،ارگاسم و فرونشینی،
احساس ذهنی رضایت از عملکرد و رفتار جنسی همراه باشد (ابراهیم ،احمد و سیداحمد .)2013 ،عملکرد
جنسی ممکن است تحت تأثیر استرس ،اختالالت هیجانی و ناآگاهی از کارکرد فیزیولوژی رفتار جنسی قرار
گیرد .اختالل در عملکرد جنسی ممکن است در تمام طول عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد
طبیعی پدید آید .این اختالل میتواند فراگیر ،موقعیتی ،کلی یا جزئی باشد (حاج نصیری ،اصالنبیگی،
معافی ،مافی و باجان .)1397 ،اختالل جنسی در زنان جامعه ایران به علت محدودیتهای خاص اجتماعی
و فرهنگی از مقوالتی است که کمتر به آن پرداخته شده است و این در حالی است که این موضوع به عنوان
یک عامل بسیار نگران کننده در سالمت عمومی افراد مطرح است (رئیسی ،احدی طهران ،جعفربگلو ،خرمی
راد و نوروزی .)1392 ،از سوی دیگر ،تصورات و احساسات افراد نسبت به ارتباط جنسی و شناخت جنبههای
جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی ،خودپنداره جنسی و پس از آن خودکارآمدی است .هر فرد در ذهن
خود تصویری از خویشتن دارد؛ به عبارت دیگر ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خود را خودپنداره یا خودانگاره
مینامند .این ارزشیابی ناشی از ارزشیابیهای ذهنی است که معموالً از ویژگیهای رفتاری خود ،به عمل
میآید که شامل خودکارآمدی است (جعفریپور ،معروفی و مالئینژاد .)1394 ،خودپنداره جنسی طی فرآیند
رشد روانی اجتماعی ،همگام و همسو با طرحواره جنسی در هر فرد شکل میگیرد .این پدیدهی روانی ،عاملی
برای تسهیل آگاهی ،شناخت و خود ارزیابی هر فرد از ماهیت زندگی جنسی اوست (ساتینسکی ،ریس و
دنیس .)2012 ،خودپنداره جنسی بخشی از فردیت یا خودجنسی است؛ به عبارتی درک فرد از تمایالت و
گرایشات جنسی خود همان خودپنداره جنسی است (اوسیلوان ،میر-بالبورگ و مککاگو.)2006 ،
خودپنداره ج نسی طی فرآیند رشد روانی اجتماعی ،همگام و همسو با طرحواره جنسی 1در هر فرد شکل
میگیرد .این پدیده روانی ،عاملی برای تسهیل آگاهی ،شناخت و خودارزیابی هر فرد از ماهیت زندگی جنسی
خود است .خودکارآمدی جنسی نیز ارائه توانمندی از جنبههای جنسی هر فرد است .چنانکه این توانمندی
سبب تغییر در فرآیند روان  -شناختی افراد در روابط جنسی شده و بر رفتار و عملکرد جنسی آنان تأثیر
مستقیمی بر جای میگذارد (مککوگیو .)2012 ،همچنین آگاهی جنسی ،دیدگاه شناختی در مورد جنبه
های جنسی خود است که به تفکرات ،احساسات و عملکرد یک فرد در مورد خودش بهعنوان یک موجود
جنسی اشاره دارد و هسته اصلی تمایالت جنسی و پیشگوییکننده پیامدهای جنسی است .همچنین عملکرد
جنسی بهعنوان یکی از ابعاد مهم رابطه زناشویی در نظر گرفته میشود (شاهحسینی ،ضیائی ،فرامرزی و
موسیزاده .)1396 ،عملکرد جنسی مطلوب؛ عامل مهمی در تحکیم خانواده محسوب میشود و منشأ بسیاری
از تحوالت در زندگیشان است که میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد .چاقی نیز به عنوان یک
1. sex scheme
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اپیدمی جدید ،جمعیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است ،تحقیقات نشان دادهاند اختالل عملکرد جنسی
در مردان با چاقی ارتباط دارد ،اما این ارتباط در زنان نیازمند تحقیقات بیشتر است (رئیسی و همکاران،
 .)1392مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه یک زندگی زناشویی قرار دارند و اختالل در
عملکرد جنسی یکی از مشکالت شایﻊ و قابل درمان است که به عنوان یکی از علل تنشهای عاطفی و
مشکالت زناشویی میباشد .پژوهشها نشان دادهاند که خودپنداری جنسی با ابعاد مثبت عملکرد جنسی
همبستگی مستقیمی دارد (روستوسکی ،اولگا ،پامال و اریک 2008؛ ضیاعی ،فرهمندراد ،رضائی و روشندل
2017؛ رجبزاده ،یزدانپناه و رمضانی2017 ،؛ پیکسوتو ،امارلو-پیرسا و ماچادو .)2018 ،با توجه به آنچه
بیان شد پژوهش حاضر با هدف آزمون فرضیههای زیر انجام شد:
 .1عملکرد جنسی زنان بر اساس خودپنداره قابل پیشبینی است.
 .2عملکرد جنسی زنان بر اساس خودکارآمدی قابل پیشبینی است.
 .3عملکرد جنسی زنان بر اساس آگاهی جنسی قابل پیشبینی است.
روش پژوهش
رو ش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و طرح پژوهش ،توصیفی-همبستگی بود.
جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش زنان ( 40 -24ساله) مراجعهکننده به مراکز سالمت ،کرج در سال
 1397بودند که از بین آنها  500نفر که مالکهای ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب و به پرسشنامهها پاسخ دادند .مالکهای ورود به پژوهش :رضایت آگاهانه جهت شرکت در
پژوهش ،افرادی که یک تا  3سال از زندگی مشترک آنها گذشته و داشتن سواد حداقل دیپلم بود و
مالکهای خروج از پژوهش نیز به مخدوش بودن و یا ناقص بودن پرسشنامهها بود.
ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامه عملکرد جنسي زنان .1این مقیاس توسط روزن ،براون ،هیمن ،لیبلوم ،مستون ،شبسیق و
همکاران ( )2000تدوین شد که دارای  19سؤال است که عملکرد جنسی زنان را در  6حوزه شامل :میل،
تحریک روانی ،رطوبت ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد جنسی ،میسنجد (روزن و همکاران .)2000 ،اعتبار
مقیاس از طریق بازآزمایی در پژوهشهای گوناگون  0/79تا ( 0/86محمدی ،حیدری و فقیهزاده )1387 ،و
نمره ضریب آلفای کرونباخ 0/82 2گزارش شده است (بای ،بهرامی ،فاتحیزاده ،احمدی و اعتمادی.)1391 ،
در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/94به دست آمد.
 .2پرسشنامه چندوجهي خودپنداره جنسي .3این پرسشنامه توسط اسنل ( )2013تدوین شد؛ نسخه
فارسی این پرسشنامه  78سؤال و  18حیطه دارد و حیطهها به حیطههای بزرگتری به نامهای خودپنداره
جنسی منفی ،خودپنداره جنسی مثبت و خودپنداره جنسی موقعیتی طبقهبندی میشوند ،ابعاد خودپنداره
)1. Female Sexual Function Index (FSFI
2. Cronbach’s alpha
(3 Multi-dimensional Sexual Self-Concept Questionnaire (MSSCQ
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مثبت (خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر ،اشتیاق جنسی،
نظارت و پایش جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،انگیزش جنسی ،اعتبار و ارزشمندی
جنسی ،مدیریت مسائل جنسی ،پیشگیری از مشکالت جنسی و رضایت جنسی) .ابعاد خودپنداره منفی
(اضطراب جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،ترس از رابطه جنسی ،افسردگی جنسی ،کنترل درونی
مسائل جنسی و الگوهای فردی جنسی) (اسنل .)1998 ،میزان پایایی این پرسشنامه در حیطههای مختلف
از  0/76تا  0/89گزارش شده است (ضیائی ،عفت مرقاتی ،صالحی و فرجزادگان .)1392 ،نمره ضریب آلفای
کرونباخ از  0/74تا  0/91گزارش شده است (جعفریپور ،معروفی و مالئینژاد .)1394 ،در پژوهش حاضر،
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/94به دست آمد.
شیوه اجرا .پس از اخذ برگه معرفینامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به مراکز سالمت انتخاب شده
مراجعه و اطالعات اولیه جهت اجرای پژوهش برای مدیران مراکز تو ضیح داده شد .پس از م شخص شدن
ت عداد جام عه آ ماری پژوهش و حجم نمو نه ،نسببب بت به انت خاب نمو نه های پژوهش ا قدام و پسازآن به
شببرکتکنندگان در پژوهش در مورد شببرایط شببرکت در پژوهش و اصببول اخالقی نظیر رضببایت آگاهانه،
رازداری و محرمانه ماندن اطالعات شخصی توضیح داده شد .پسازآن پرسشنامهها توسط شرکتکنندگان
تکمیل و با توجه به پیچیدگی الگوی پژوهش از روش ضرایب همب ستگی و رگر سیون ا ستفاده و دادههای
 500شرکتکننده به وسیله نرمافزارهای  Spss22تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها
با توجه به اطالعات جمعیتشناختی  107نفر ( 21/4درصد)  20تا  25سال 215 ،نفر ( 43درصد) بین 26
تا  30سال 66 ،نفر ( 13/2درصد) بین  31تا  35سال و  112نفر ( 22/4درصد)  35سال به باال سن داشتند.
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

خودپنداره جنسی
اضطراب جنسی
خود کارآمدی جنسی
آگاهی جنسی
انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر
اشتیاق جنسی
شهامت و جرات جنسی
خوشبینی جنسی
خود سرزنشی در مشکالت جنسی
نظارت و پایش جنسی

241/71
14/69
2/96
9/07
15/13
15/37
15/76
15/94
14/45
15/49

45/758
3/889
1/347
2/743
3/721
3/92
3/753
3/706
3/747
3/706

0/513
-0/157
0/006
-0/173
0/184
0/118
0/099
0/07
-0/136
0/215

-0/355
-0/582
-1/067
-0/401
-0/391
-0/655
-0/567
-0/556
-0/527
-0/312
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15/26
15/27
9/26
15/61
14/41
14/43
15/59
14/28
2/744
59/98
6/55
12/52
12/48
9/54
9/4
9/5

انگیزش جنسی
مدیریت مسائل جنسی
اعتبار و ارزشمندی جنسی
رضایت جنسی
الگوهای فردی جنسی
ترس از رابطه جنسی
پیشگیری از مشکالت جنسی
افسردگی جنسی
کنترل درونی مسائل جنسی
عملکرد جنسی
میل
تحریک روانی
رطوبت
ارگاسم
رضایتمندی
درد جنسی
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3/986
3/888
2/606
3/975
3/796
3/899
3/755
3/906
1/306
15/238
2/109
3/848
4/086
3/111
3/082
3/1
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0/258
0/295
0/062
0/167
-0/234
-0/198
0/189
-0/032
0/239
-0/116
-0/295
-0/038
-0/122
-0/089
-0/119
-0/092

-0/475
-0/461
-0/472
-0/745
-0/735
-0/683
-0/509
-0/513
-1/035
-0/156
-0/623
-0/766
-0/843
-0/712
-0/669
-0/704

با توجه به یافتههای جدول  ،1نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کلموگرف اسمیرنوف نشان
داد که معنیداری اکثر متغیرهای تحقیق از سطح معنیداری  α=0/05باالتر است ،میتوان گفت که
متغیرهای تحقیق دارای توزیﻊ نرمال است .مقادیر ضریب تحمل متغیرهای پیشبین بزرگتر از  0/1و مقادیر
عامل تورم واریانس برای هر یک از آنها کوچکتر از  10است .این یافته بیانگر برقراری مفروضه هم خطی
بودن در بین دادههای پژوهش است.
جدول  .2آمارههای آزمون همبستگي پیرسون بین مؤلفههای خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در
زنان ()n= 500
متغیر

عملکرد جنسی

ضریب همبستگی

معنیداری

وجود رابطه

نوع رابطه

اضطراب جنسی

-0/505

0/001

دارد

معکوس

خود کارآمدی جنسی

0/42

0/001

دارد

مستقیم

آگاهی جنسی

0/578

0/001

دارد

مستقیم

انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر

0/556

0/001

دارد

مستقیم

اشتیاق جنسی

0/584

0/001

دارد

مستقیم

شهامت و جرات جنسی

0/546

0/001

دارد

مستقیم

خوشبینی جنسی

0/52

0/001

دارد

مستقیم

خود سرزنشی در مشکالت جنسی

-0/528

0/001

دارد

معکوس
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نظارت و پایش جنسی

0/475

0/001

دارد

مستقیم

انگیزش جنسی

0/493

0/001

دارد

مستقیم

مدیریت مسائل جنسی

0/517

0/001

دارد

مستقیم

اعتبار و ارزشمندی جنسی

0/397

0/001

دارد

مستقیم

رضایت جنسی

0/499

0/001

دارد

مستقیم

الگوهای فردی جنسی

0/487

0/001

دارد

مستقیم

ترس از رابطه جنسی

-0/456

0/001

دارد

معکوس

پیشگیری از مشکالت جنسی

0/482

0/001

دارد

مستقیم

افسردگی جنسی

-0/498

0/001

دارد

معکوس

کنترل درونی مسائل جنسی

0/327

0/001

دارد

مستقیم

تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون بین اضطراب جنسی ،خود
کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،ا نگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر ،اشتیاق جنسی ،شهامت و
جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،نظارت و پایش جنسی ،انگیزش
جنسی ،مدیریت مسائل جنسی ،اعتبار و ارزشمندی جنسی ،رضایت جنسی ،الگوهای فردی جنسی ،ترس
از رابطه جنسی ،پیشگیری از مشکالت جنسی ،افسردگی جنسی و کنترل درونی مسائل جنسی با عملکرد
جنسی در زنان به ترتیب برابر ،0/475 ،-0/528 ،0/52 ،0/546 ،0/584 ،0/556 ،0/578 ،0/42 ،-0/505
 -0/498 ،0/482 ،-0/456 ،0/487 ،0/499 ،0/397 ،0/517 ،0/493و  0/327با  -pمقدار (معنیداری) به
 0/001که کوچکتر از سطح معنیداری  α=0/05هستند (جدول  .)2برای بررسی رابطه خطی بین ابعاد
متغیر پیشبین (متغیر مستقل) و متغیر مالک (متغیر وابسته) از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده
شده است .قبل از اجرای رگرسیون همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک توسط همبستگی در مرحله
پیشین به دست آورده شد تا در مرحله بعد معنیداری رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد .با توجه به اینکه
مقدار آماره دوربین واتسون در دامنه  1/5و  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت خطاها نا همبستهاند .همچنین
نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس نشان دهنده این است که مدل رگرسیونی معنیدار است
(سطح معنیداری کوچکتر از  .)0/05نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جداول  4 ،3و  5آورده شده
است.
جدول  .3خالصه مدل همبستگي چندگانه همبستگي بین مؤلفههای خودپنداره جنسي با عملکرد
جنسي در زنان
R

R2

)R2(adj

دوربین واتسون

0/73

0/534

0/516

1/573

پیشبین :مؤلفههای خودپنداره جنسی
متغیر مالک :عملکرد جنسی
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با توجه به این که  pمقدار محاسبه شده از آزمون ( )0/001کمتر از سطح معنیدار  0/05است ،در نتیجه
مدل رگرسیون خطی معنیدار است ،یعنی بین مؤلفههای خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان رابطه
خطی معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی چندگانه  r= 0/73است که نشان دهنده میزان روابط همزمان
مؤلفههای خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان است و با توجه به اینکه سطح معنیداری برابر 0/001
و کوچکتر از سطح  α =0/05است؛ بنابراین این رابطه معنیدار است .با توجه به اینکه مقدار ( R2adjتعدیل
شده  ،)R2برابر با  0/516است ،پس مؤلفههای خودپنداره جنسی بهصورت همزمان  0/516واریانس عملکرد
جنسی در زنان را تبیین میکنند.
جدول  .4تحلیل واریانس همبستگي بین مؤلفههای خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در زنان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

61829/704

18

3434/984

باقیمانده

54037/134

481

112/343

کل

115866/838

499

-

آماره F
30/58

معنيداری
>0/001

*

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

همچنین با توجه به  pب مقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون , H02, H03, H05, H06 H08,
 H011در سطح  0/05رد میشود؛ اما , H01, H04, H07, H013,H012,H010, H09,H015, H014 H016,H017
 H018در سطح  0/05رد نمیشود ،مقدار  tخود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات
جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی به ترتیب برابر ،4/054 ،5/64 ،3/044
 -2/369 ،2/776و  2/048با معنیداری کمتر از  0/05میباشند پس عملکرد جنسی در زنان با توجه به میزان
خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی
و مدیریت مسائل جنسی متفاوت است.
با توجه به مقدار  βبرای خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود
سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی به ترتیب برابر -0/107 ،0/127 ،0/185 ،0/241 ،0/113
و  0/105است ،پس با خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود
سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی میتوان عملکرد جنسی را پیشبینی کرد و مهمترین
پیشبینی کننده عملکرد جنسی به ترتیب آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی،
خود کارآمدی جنسی ،شهامت و جرات جنسی و مدیریت مسائل جنسی است.
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مدل پیشبیني
عملکرد جنسي =* 1/275 + 14/874خود کارآمدی جنسی * 1/34 +آگاهی جنسی * 0/718 +ا اشتیاق
جنسی * 0/516 +شهامت و جرات جنسی  *)-0/434( +خود سرزنشی در مشکالت جنسی * 0/411+
مدیریت مسائل جنسی
جدول  .5ضرایب رگرسیون همبستگي بین مؤلفههای خودپنداره جنسي با عملکرد جنسي در زنان
متغیرهای پیشبین

ثابت
اضطراب جنسی
خود کارآمدی جنسی
آگاهی جنسی
انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر
اشتیاق جنسی
شهامت و جرات جنسی
خوشبینی جنسی
خود سرزنشی در مشکالت جنسی
نظارت و پایش جنسی
انگیزش جنسی
مدیریت مسائل جنسی
اعتبار و ارزشمندی جنسی
رضایت جنسی
الگوهای فردی جنسی
ترس از رابطه جنسی
پیشگیری از مشکالت جنسی
افسردگی جنسی
کنترل درونی مسائل جنسی

ضریب استاندارد نشده

ضریب
استاندارد شده

ضریب B

خطای معیار

Beta

14/874
-0/044
1/275
1/34
0/222
0/718
0/516
0/195
-0/434
0/143
0/247
0/411
/431
0/073
0/061
-0/265
0/185
-0/124
0/119

10/611
0/182
0/419
0/238
0/202
0/177
0/186
0/191
0/183
0/206
0/197
0/201
0/266
0/196
0/194
0/19
0/184
0/174
0/424

-0/011
0/113
0/241
0/054
0/185
0/127
0/047
-0/107
0/035
0/065
0/105
0/074
0/019
0/015
-0/068
0/046
-0/032
0/01

t

1/402
-0/243
3/044
5/64
1/099
4/054
2/776
1/023
-2/369
-0/692
-1/25
2/048
-1/62
0/373
0/312
-1/394
1/007
-0/709
-0/28

P

0/162
0/808
0/002
0/001
0/272
0/001
0/006
0/307
0/018
0/486
0/212
0/041
0/106
0/709
0/755
0/164
0/314
0/478
0/779

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

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش مؤلفههای خودپنداره جنسی (اضطراب
جنسی ،خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر ،اشتیاق جنسی،
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شهامت و جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،نظارت و پایش جنسی،
انگیزش جنسی ،مدیریت مسائل جنسی ،اعتبار و ارزشمندی جنسی ،رضایت جنسی ،الگوهای فردی جنسی،
ترس از رابطه جنسی ،پیشگیری از مشکالت جنسی ،افسردگی جنسی و کنترل درونی مسائل جنسی) انجام
شد .بین اضطراب جنسی ،خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر،
اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،نظارت و
پایش جنسی ،انگیزش جنسی ،مدیریت مسائل جنسی ،اعتبار و ارزشمندی جنسی ،رضایت جنسی ،الگوهای
فردی جنسی ،ترس از رابطه جنسی ،پیشگیری از مشکالت جنسی ،افسردگی جنسی و کنترل درونی مسائل
جنسی با عملکرد جنسی در زنان رابطه معنیداری مشاهده شد ،طبق نتایج به دست آمده بین اضطراب
جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،ترس از رابطه جنسی و افسردگی جنسی با عملکرد جنسی رابطه
معکوس دارند یعنی با افزایش اضطراب جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،ترس از رابطه جنسی و
افسردگی جنسی میزان عملکرد جنسی کمتر میشود؛ اما بین خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،انگیزه
برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خوشبینی جنسی ،نظارت و
پایش جنسی ،انگیزش جنسی ،مدیریت مسائل جنسی ،اعتبار و ارزشمندی جنسی ،رضایت جنسی ،الگوهای
فردی جنسی ،پیشگیری از مشکالت جنسی و کنترل درونی مسائل جنسی با عملکرد جنسی رابطه مستقیم
دارند.
همچنین نتایج حاکی از آن بود که عملکرد جنسی در زنان با توجه به میزان خود کارآمدی جنسی ،آگاهی
جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی
متفاوت است .همچنین خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود
سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی میتوان عملکرد جنسی را پیشبینی کرد و مهمترین
پیشبینی کننده عملکرد جنسی به ترتیب آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی،
خود کارآمدی جنسی ،شهامت و جرات جنسی و مدیریت مسائل جنسی است .بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
بین خودپنداره جنسی و عملکرد جنسی در زنان رابطه مثبتی وجود دارد .این یافتهها با نتایج تحقیقات
پیکسوتو و همکاران ( )2018ضیاعی و همکاران ( ،)2017رجبیزاده و همکاران ( )2017و روستوسکی و
همکاران ( )2008همسو بود .یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جنسی زوجین ،تصورات و احساسات آنان
نسبت به ارتباط جنسی و شناخت جنبههای جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی ،خودپنداره جنسی است
(جعفرپور و همکاران .) 1394 ،حال وقتی فرد احساسات ،تصورات و باورهای مثبتی نسبت به رابطه جنسی
داشته باشد ،به نظر بدیهی میرسد که رابطه جنسی رضایتبخشتری را تجربه نماید و این رضایتبخش
بودن رابطه عملکرد جنسی بیشتری را برای فرد توجیهپذیر میکند .الروسکیو ( )2011در پژوهش خود
نشان داد که مردان خودپنداره جنسی باالتری نسبت به زنان دارند ،همچنین مردانی که خودپنداره جنسی
باالتری دارند ،میزان ارتباط جنسی باکیفیتتری را نیز تجربه میکنند .همچنین همسو با پژوهش حاضر،
خراشادیزاده و همکاران ( )1390نشان دادند که بین تصویر ذهنی از بدن با عملکرد جنسی رابطه معنیدار
وجود دارد .رابطه بین خودپنداره جنسی و عملکرد جنسی بدان معناست که در فرد باید اشتیاق جنسی
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وجود داشته با شد تا به عمل جنسی مبادرت ورزد ،چرا که وقتی فردی احساسات ،باورها و تصورات مثبتی
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
با پژوهش حاضر ،یافتههای محمدینیک ( )1397در یک مطالعه مقطعی نشان داد که خودپنداره جنسی
مثبت با سن ،مدت ازدواج ،وضعیت اشتغال و اقتصادی ،وضعیت تأهل ،هدف انتخاب روش پیشگیری ،رضایت
انجام ازدواج ،رابطه عاطفی و رضایت جنسی ،زندگی با خانواده ،مشکالت جنسی و دلبستگی ارتباط داشت.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جنسی زوجین ،تصورات و احساسات آنان نسبت به ارتباط جنسی و
شناخت جنبههای جنسی خویشتن و در یک تعریف کلی ،خودپنداره جنسی است .عملکرد جنسی در زنان
با توجه به میزان خود کارآمدی جنسی ،آگاهی جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود
سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی متفاوت است و با خود کارآمدی جنسی ،آگاهی
جنسی ،اشتیاق جنسی ،شهامت و جرات جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی و مدیریت مسائل جنسی
میتوان عملکرد جنسی را پیشبینی کرد و مهمترین پیشبینی کننده عملکرد جنسی به ترتیب آگاهی
جنسی ،اشتیاق جنسی ،خود سرزنشی در مشکالت جنسی ،خود کارآمدی جنسی ،شهامت و جرات جنسی
و مدیریت مسائل جنسی است .نتایج مشابه بیانگر شیوع اختالل عملکرد جنسی بهویژه تمایل جنسی کم و
اختالالت برانگیختگی جنسی با افزایش سن بود .عوامل تنشزا در زندگی ،عوامل زمینهای مانند کیفیت
ارتباط و عوامل شخصیتی ،تجربیات و تمایالت جنسی گذشته و سالمت جسمی و روانی از دیگر عوامل
پیشبینی کننده مهم عملکرد جنسی در این تحقیق بود.
روابط زناشویی بهعنوان بخشی از یک رابطه جنسی عاطفی نقش بسزایی در تحکیم پیوندهای خانوادگی
ایفا میکند و در این میان آگاهی زوجها از نقش خود در مقابل همسر و نحوه صحیح رابطه جنسی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این آگاهی به فهم متقابل همسران از یکدیگر کمک میکند و سبب اعتالی سطح
فرهنگی خانواده و انتقال اعتقادات صحیح در این زمینه به نسلهای بعدی میشود .همچنین میتوان گفت
بسیاری از زوجهای ایرانی از نارضایتی جنسی رنج میبرند؛ اما از مطرح کردن و صحبت کردن درباره آن
احساس شرم و گناه میکنند و از تأثیر آن بر نارضایتی زناشویی و در نتیجه نارضایتی از زندگی خود غافلاند.
این مسئله در حیطه های مختلف زندگی زناشویی اثرگذار است و در مواردی کانون گرم خانواده را تهدید
میکند .به نظر میرسد خجالت از صحبت کردن درباره مسائل جنسی ،عدم درک صحیح و اصولی از چگونگی
مسائل جنسی و نداشتن اطالعات کافی در این زمینه از علل مؤثر در بروز مشکالت جنسی در تجربههای
اولیه زندگی مشترک باشد .در این رابطه ،پیکسوتو و همکاران ( )2018معتقد است که نوع رفتار شریک
جنسی ،ابزار مهمی در برقراری ارتباط عمیق عاطفی با او بوده و کفایت جنسی ،الزمه کسب تجربه کامل
فیزیکی عشق است .رفتار جنسی که به طور مداوم و منظم در زوج اتفاق میافتد ،زوجین را قادر به برقراری
عشق متقابل میکند .با توجه به اینکه یافتههای پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمده ،احتمال این
وجود دارد که آزمودنیها از دادن پاسخ واقعی به دلیل موضوع خاص تحقیق به لحاظ فرهنگی و تابوهای
اجتماعی ،خودداری کرده باشند .پیشنهاد میشود برای بررسی بهتر و نتایج قابل تعمیم ،نتایج این پژوهش
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بر روی همه اقشار زنان در شهرهای مختلف انجام شود .نتایج این تحقیق را میتوان برای بهبود مراحل
مشاوره و زوجدرمانی استفاده نمود.
موازین اخالقي
در این پژوهش ،موازینی اخالقی شببامل اخذ رضببایت آگاهانه ،تضببمین حریم خصببوصببی و رازداری،
رعایت شدند .با توجه نحوه جمﻊ آوری داده ها ،شرکت کنندگان درباره خروج از پژوهش مختار بودند؛
پس از اتمام پژوهش ،گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
سپاسگزاری
ا ز مدیران مراکز م شاوره و همه زنانی که ما را در اجرای پژوهش حا ضر یاری کردند ،ت شکر به عمل
می آید.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رسبباله دکتری نویسببنده اول اسببت که توسببط معاونت پژوهشببی دانشببگاه آزاد
ا سالمی واحد کرج و با کد شنا سه اخالق  IR.IAU.K.REC.1397.45به ت صویب ر سیده و با هزینه
شخ صی انجام شده ا ست .در تهیه این مقاله همه نوی سندگان در طراحی ،مفهوم سازی ،گردآوری
داده ها ،روش شناسی ،تحلیل آماری داده ها و نها یی آن نقش یکسانی داشته اند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافﻊ ندارد.
منابع
بای ،فاطمه ،.بهرامی ،فاطمه ،.فاتحیزاده ،مریم ،.احمدی ،احمد ،.اعتمادی ،عذرا .)1391( .بررسی نقش جرات
ورزی و خودآگاهی در پیشبینی عملکرد جنسی زنان .اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی-16 :)10( 25 ،
.7
جعفرپور ،قهنویه ،.معصومه ،معروفی ،.محسن ،مالیی نژاد ،.میترا .)1394( .رابطه خود پنداره جنسی و عملکرد
جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر مبارکه .ویژه نامه بهداشت روان .مجله
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی.40-47:)3(12 ،
حاجنصیری ،حمیده ،.اصالن بیگی ،نفیسه ،.معافی ،فرنوش ،.مافی ،مریم ،.باجان ،زهرا .)1397( .بررسی ارتباط
عملکرد جنسی با سالمت روان در زنان باردار .نشریه روان پرستاری.40-33 :)2(6 ،
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.439-445 :)6(18 ،ایران
Female  ا عتبار نسخه فارسی مقیاس.)1387( . سقراط، و فقیهزاده،. معصومه، حیدری،. خدیجه،محمدی
-278 :)3(7 ، مجله پایش. به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنانSexual Function Index-FSFI
.269
Ibrahim ZM, Ahmed MR, Sayed Ahmed WA. (2013). Prevalence and risk factors for
female sexual dysfunction among Egyptian women. Arch Gynecol Obstet, 287(6): 117380.
LaRocque CL, Cioe. (2011). An evaluation of the relationship between body image and
sexual avoidance. Journal Sexual Research, 48(4): 397-408.
Mckeague, I. (2012). The Development of the sexual self-concept inventory for early
adolescent girls. Psychology women quarterly, 30: 139-149.
Mohammadi Nik M, Modarres M, Ziaei T. (2018). The relation between sexual selfconcepts and attachment styles in married women: A cross-sectional study. Nurs Pract
Today, 5(1): 235-242.
O’Sullivan LF, Meyer-Bahlburg HF, McKeague IW. (2006). The Development of the
Sexual Self-Concept Inventory for Early Adolesent Girls. Psychology of Women
Quarterly, 30(2):139–49.
Peixoto MM, Amarelo-Piresa I, Machado MS. (2018). Sexual self-esteem, sexual
functioning and sexual satisfaction in Portuguese heterosexual university students.
Journal Psychology & Sexuality, 9(4): 1-11.
Rajabizadeh G, Yazdanpanah F, Ramezani, MA. (2017). The Evaluation of Relationship
between Sexual Self-concept and Sexual Dysfunction in Individuals Undergoing
Methadone Maintenance Treatment. Addict Health, 9(2): 88–95.
Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. (2000). The Female
Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the
assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther, 26(2): 191-208.
Rostosky SS, Olga D, Pamela K. Eric M. (2008). Sexual Self-Concept and Sexual SelfEfficacy in Adolescents: A Possible Clue to PromotingSexual Health?
AndermanSource: The Journal of Sex Research, 45(3): 277-286.
Sadock. BJ, Sadock, VA, Ruiz P. (2015). Synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences
Clinical Psychiatry (11th ed). New York: Wolters Kluwer.

161

| ترناس و همکاران

پیشبینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره ،خودکارآمدی و ...

| خانواده درمانی کاربردی

Satinsky, S. Reece, M. Dennis, B. (2012). An assessment of body appreciation and its
· relationship to sexual function in women. Body image, 9(1):137-44
Snell WE. (1998). The Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire. In: Davis
CM, Yarber WL, Baurermen R, Schreer G, Davis SL, editors. Sexualityrelated
measures: A compendium. 2nd ed. CA: Sage Pub.
Ziaei T, Farahmand Rad H, Rezaei Aval M, Roshandel Gh. (2017). The Relationship
between Sexual Self-concept and Sexual Function in Women of Reproductive Age
Referred to Health Centers in Gorgan, North East of Iran. Journal of Midwifery and
Reproductive Health, 5(3): 969-977.
***
شاخص عملکرد جنسي زنان
-1

چقدر تمایل به داشتن فعالیت جنسي داشتهاید؟
 :1هیچ

-2

 :3گاهی اوقات

 :2مقدار کمی

 :5تقریبا همیشه

 :4بیشتر اوقات

میزان شدت تمایل شما به فعالیت جنسي چقدر بوده است؟
 :1خیلی پایین یا هیچ

 :2پایین

 :4باال

 :3در حد معمولی

 :5خیلی باال

 -3چقدر دچار تهییج جنسي (سرحال آمدن) در هنگام فعالیت جنسي شدهاید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ
-4

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :4بیشتر اوقات

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

میزان شدت تهییج جنسي در هنگام فعالیت جنسي چقدر بوده است؟
 :1خیلی پایین یا هیچ

 :2پایین

 :4باال

 :3در حد معمولی

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 :5خیلی باال

 -5چقدر خاطر جمع بودید که در هنگام فعالیت جنسي ،دچار تهییج جنسي ميشوید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ
جنسی نداشتهام
-6

 :2کمی خاطر جمﻊ

 :4خیلی خاطر جمﻊ

 :3تاحدی خاطر جمﻊ

 :5خیلی زیاد خاطر جمﻊ

 :0فعالیت

چقدر از تهییج جنسي در هنگام فعالیت جنسي ،رضایتمند بودید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -7چقدر در هنگام فعالیت جنسي ،دچار رطوبت (رطوبت مهبلي) شدهاید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -8در هنگام فعالیت جنسي ،برای رسیدن به رطویت چقدر مشکل و سختي داشتهاید؟
 :1بینهایت سخت و غیرممکن
جنسی نداشتهام
-9

 :2خیلی مشکل

 :3مشکل

 :4مقدار کمی مشکل

 :5تقریبا هیچ مشکلی

 :0فعالیت

حتي پس از تمام شدن فعالیت جنسي ،چقدر رطوبت در شما ماندگار بود؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -10حتي پس از تمام شدن فعالیت جنسي ،برای ماندگاری رطوبت چقدر مشکل و سختي داشتهاید؟
 :1بینهایت سخت و غیرممکن
نداشتهام

 :2خیلی مشکل

 :3مشکل

 :4مقدار کمی مشکل

 :5تقریبا هیچ مشکلی  :0فعالیت جنسی

 -11در هنگام فعالیت جنسي ،چقدر به ارگاسم رسیدید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -12در هنگام فعالیت جنسي ،برای رسیدن به ارگاسم چقدر مشکل و سختي داشتهاید؟
 :1بینهایت سخت و غیرممکن
نداشتهام

 :2خیلی مشکل

 :3مشکل

 :4مقدار کمی مشکل  :5تقریبا هیچ مشکلی  :0فعالیت جنسی

 -13در هنگام فعالیت جنسي ،از رسیدن به ارگاسم چقدر رضایتمند بودید؟
 :1خیلی راضی  :2تاحدی راضی

 :3نه راضی نه ناراضی (مساوی)

 :4تاحدی ناراضی

 :5خیلی ناراضی

 -14از احساس نزدیکي هیجاني با همسرتان در هنگام فعالیت جنسي ،چقدر رضایتمندی داشتهاید؟

 :0فعالیت جنسی نداشتهام
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 :1خیلی راضی  :2تاحدی راضی
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 :3نه راضی نه ناراضی (مساوی)
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 :5خیلی ناراضی

 :4تاحدی ناراضی

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -15چقدر از رابطه جنسي با همسرتان رضایت داشتهاید؟
 :1خیلی راضی  :2تاحدی راضی

 :3نه راضی نه ناراضی (مساوی)

 :5خیلی ناراضی

 :4تاحدی ناراضی

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -16در مجموع از زندگي جنسي خوئ چقدر رضایتمندی داشتهاید؟
 :1خیلی راضی  :2تاحدی راضی

 :3نه راضی نه ناراضی (مساوی)

 :5خیلی ناراضی

 :4تاحدی ناراضی

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -17در هنگام نزدیکي ،چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردهاید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :3گاهی اوقات

 :2مقدار کمی

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 :4بیشتر اوقات

 :5تقریبا همیشه

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 :5خیلی زیاد

 :0فعالیت جنسی نداشتهام

 -18به دنبال یا پس از نزدیکي ،چقدر درد و ناراحتي را تجربه کردید؟
 :1تقریبا هیچ یا هیچ

 :2مقدار کمی

 :3گاهی اوقات

 -19در هنگام و یا پس از نزدیکي ،شدت درد و ناراحتي شما چقدر بود؟
 :1خیلی کم یا هیچ

 :2کم

 :4زیاد

 :3در حد متوسط
***

پرسشنامه چند وجهي خودپنداره جنسي

ردیف

به هیچ عنوان در مورد من صدق نمیکند

تقریبا در مورد من صدق نمیکند

16
17
18

نسبتا در مورد من صدق میکند

14
15

کامال در مورد من صدق میکند

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

وقتی به مسائل جنسی خود فکر میکنم مضطرب میشوم.
از احساسات و نیازهای جنسی خود کامال اطالع دارم.
تمایل دارم در انجام رفتارهای جنسی خطرناک (محافطت نشده) پرهیز کنم.
بیشتر مواقﻊ به مسائل جنسی فکر میکنم.
در برابر مسائل جنسی زندگی خودم واهمه ندارم و جسور هستم.
انتظار دارم مسائل جنسی زندگیم در آینده مطلوب و لذتبخش باشند.
اگر مسائل جنسی زندگیم خوب پیش نرود خودم را الیق سرزنش میدانم.
طرز برداشت و واکنش سایر افراد را نسبت به مسائل جنسی زندگیم درک میکنم.
تمایل دارم از نظر جنسی فعال باشم.
اگر با مشکل جنسی مواجه شوم خودم آن را کنترل کرده و برطرف میکنم.
از نحوه کنترل نیازها و خواستههای جنسیام احساس غرور میکنم.
از وضعیت فعلی مواجه شدن یا نیازهای جنسیام راضی هستم.
نه تنها شریک جنسی خوبی خواهم بود بلکه واقعا برایم مهم است شریک جنسی
خوبی باشم.
من از داشتن رابطه جنسی با شریک جنسیام میترسم.
اگر در مسائل جنسی مراقب خود باشم میتوانم از خودم در مقابل مشکالت جنسی
محافطت کنم.
من بخاطر مسائل جنسی زندگیم احساس افسردگی میکنم.
در مورد مسائل جنسی زندگیم نگرانم.
میتوانم بفهمم نیازهای جنسیام برآورده شده یا نه.

نمیتوانم آنرا تائید یا رد کنم (نظری ندارم)

سوال (فرم  78سوالی)
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تمایل دارم از خودم در مثابل رفتارهای جنسی پرخطری که مرا دچار بیماریهای
مقاربتی کند ،محافظت کنم.
به مسائل جنسی بیش از مسائل دیگر فکر میکنم.
نیازهای و خواستههای جنسیام را خیلی واضح بیان نمیکنم.
باور دارم مسائل جنسی زندگیم در آینده مطلوب و سالم خواهند بود.
اگر مسائل جنسی زندگیم به اشتباه پیش برود ،منم که باید مورد سرزنش قرار
بگیرم.
تمایل دارم برای مسائل جنسی وقت صرف کرده و تالش کنم.
اگر با مشکالت جنسی رویرو شوم رفتار خودم تعیین کننده چگونگی بهبود من
خواهد بود.
من به نحوه کنترل و مدیریت و خواستههای جنسیام افتخار میکنم.
من از شرایط برآورده شدن نیازهای جنسی خو راضی هستم.
نه تنها شریک جنسی ماهری خواهم بود ،بلکه برایم مهم است شریک جنسی ماهری
باشم.
من بطور کلی برای برقراری روابط جنسی ترس دارم.
با مراقبت از خودم ،به خوبی میتوانم خود را در مقابل ایجاد مشکالت جنسی حفظ
کنم.
امیدی ندارم زندگی جنسیام کیفیتی بهتر از این داشته باشد.
فکر کردن در مورد مسائل جنسی زندگیم ،اغلب حس ناخوشایندی به من میدهد.
من از مهارت و توانایی الزم برای رفتارهای جنسی لذتبخش برخوردار هستم.
مایل هستم به اعتقادات و نگرشهای جنسی خودم فکر کنم.
از انجام فعالیتهای جنسی در موقعیتهای که احتمال ابتال به بیماریهای جنسی
وجود دارد پرهیز میکنم.
قضا و قدر در مسائل جنسی من نقش زیادی دارد.
دوست دارم به مسائل جنسی فکر کنم.
تا حدودی در بیان خواستههای جنسیام غیرفعال و خنثی هستم.
انتظار ندارم در آینده با مشکالت جنسی خاصی مواجه شوم و از ان رنج ببرم.
اگر دچار مشکالت جنسی شوم از اینکه به خوبی از خودم مراقبت نکردم خودم را
سرزنش میکنم.
خیبی سریﻊ متوجه واکنش سایر افراد نسبت به مسائل جنسی زندگی خودم میشوم.
میخواهم از نظر جنسی فعال باشم.
اگر دچار ناسازگاری و مشکالت جنسی شوم خودم مسئول بهبود وضعیت خودم
هستم.
مسائل جنسی زندگی من برای خودم لذتبخش است.
نه تنها ارتباط با شریک جنسیام برای من مهم است بلکه دوست دارم بتوانم ایم کار
را به نحوه احسن انجام دهم.
از داشتن فعالیت جنسی هراس دارم45 .
اگر به درستی مسائل جنسی خودم را مدیریت کنم میتوانم خودم را در آینده از
مشکالت جنسی دور کنم.
در مورد زندگی جنسیام دلسرد هستم.
در مورد مسائل جنسی زندگیم نگران هستم.
واقعا مایلم خودم را از قرار گرفتن در معرض بیماریهای جنسی محافظت کنم.
دائم در مورد داشتن فعالیت جنسی فکر میکنم.
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بی تردید انتظارات جنسی خود را با شریک جنسیام در میان میگذارم.
احتمال دارد در آینده دچار برخی مشکالت در خصوص مسائل جنسی شوم.
اگر مشکل جنسی برای من پیش بیاید تقصیر خودم بوده که اجازه دادم اتفاق بیافتد.
از اینکه دیگران در مورد مسائل جنسی من چه فکری میکنند نگران هستم.
برای مهم است فعالیت جنسی داشته باشم.
اگر دچار مشکالت جنسی شوم اقداماتی که خودم انجام میدهم بیشترین نقش را
در بهبودیم خواهم داشت.
در خصوص نحوه برخوردم با نیازها و خواستههای جنسی خودم احساس خوبی دارم.
در مقایسه با اغلب مردم ،مسائل جنسی زندگی من مطلوبتر است.
میتوانم با شریک جنسیام ارتباط برقرار کنم و برایم مهم است بتوانم اینکار را بکنم.
از داشتن رابطه جنسی ترس زیادی ندارم.
اگر به خوبی مراقب خود باشم میتوانم از بوجود آمدن هر مشکل جنسی جلوگیری
کنم.
در مورد تجربههاتی جنسیام (شنیدنی ،دیدنی ،تخیالت و رفتارها) حس خوبی
ندارم.
زمانیکه در مورد مسائل جنسی زندگیم فکر میکنم ،عصبانی میشوم.
از هرگونه فعالیت جنسی که مرا در معرض بیماریهای حنسی قرار دهد دوری میکنم.
اکثر اوقات به رابطه جنسی فکر میکنم.
معموالً وقتی پای مسائل جنسی در میان باشد ،به راحتی خواستههای خودم را بیان
میکنم.
فکر میکنم آینده جنسی مایوس کنندهای داشته باشم.
اگر در زندگی جنسی من خطایی رخ دهد ،من مقصرم.
از دیدگاه دیگران که در اثر رفتار و تعمالت جنسی من ایجاد شده است اطالع دارم.
سعی میکنم خود را از نظر جنسی فعال نگه دارم.
اگر به یک اختالل جنسی مواجه شوم ،بهبودی وابسته به این است که چطور با
مشکل برخورد کنم.
در مورد شیوه ابراز نیازها و خواستههای جنسیام احساس خوبی دارم.
از مسائل جنسی زندگیم راضیم.
نه تنها توانایی برقراری رابطه با یک شریک جنسی را دارم ،بلکه برایم مهم است
رابطه خوبی برقرار کنم.
از اینکه از نظر جنسی فعال باشم ،نمیترسم.
اگر به دقت به مسائل جنسی توجه کنم میتوانم خودم را از مواجه شدن با مشکالت
جنسی دور کنم.
یادآوری تجربههای جنسی زندگیم (شنیدنیها ،دیدنیها ،تخیالت و رفتارها) من را
غمگین میکند.
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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 selfconcept 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.
Keywords: Sexual Function, Self-Concept, Self-Efficacy, Sexual Awareness
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