
ر منطقى و  یرابطه عملكرد جنسى با باورهاى غ 

 خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران 
 

 رانیکارشناسى ارشد، گروه روانشناسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمى، رودهن، ا           مریم لواسانی 

 رانیرودهن، ا ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روان شناس ار،یاستاد          * افسانه طاهری

 
 ghanifar@iaubir.ac.ir    ایمیل نویسنده مسئول: 21/09/1401 رش: یپذ  25/12/1400 افت: یدر

 دهیچك 

 خودپنداره و  منطق  غیر  باورهای  با جنسیی  عملكرد رابطه بررسیی   پژوهش این  هدف هدف:

همبسییی   پژوهش حاضییر از ن ر روت صوفیییز  از نو    روش پژوهش: .اسیی  بوده  زنان در

سیا  سیا ن شی ر   20- 40جامعه آماری این پژوهش شیام  زنان میاه     شیود.م   محسیو 

در این پژوهش برآورد   مورد بررسی  ررار ررتیند. 1400(  ه در ب ار سیا   3و1ص ران )مناطق  

نزر  140  نزر  ه با احیسییا  ری ت حدود  116و تید    کحجم نمونه از طریق ترمو  صاباچین

اسییزاده  نیم  ه به  نزر 216نه شیدن برای صعمیم به جامعه صوانسیییم از   شید و به ج   ب ی

  اطالعاد   یآورجمع برای  روت نمونه ریری در دسییر  و به فیورد داوطلبانه انیبا  شیدند.

پرسشنامه باورهای غیر منطق  ،  (2000) روزن و همكارانشن  پرسشنامه عملكرد جنس  زنا  از

پژوهش  .  ررت  ررار اسیزاده ( مورد1۹78و سییر )  پنداره بکپرسشنامه خود  و  (1۹6۹)  جون 

هم چنین برای صحلی  .  حاضیر با اسییزاده از آزمون رررسییون مورد صج یه و صحلی  ررار ررت 

از بین  داد  نشییان  نیایج ها:یافته اسیییزاده شییده اسیی . 25نسییبه   spssداده ها از نرم ات ار 

روان ، رطوب  و رضییای  مندی به فییورد منز  و درد عملكرد جنسیی ، صحریک  های مؤلزه

   نید م   جنسییی  بیه فیییورد معبی  و معنیادار بیاورهیای غیر منطق  در زنیان را پیش بین 

(01/0>P).  جنسییی   می عملكرد جنسییی ، های از بین مؤلزههمچنین نیایج نشیییان داد  ه

(05/0 p<،1۹1/0=β)    رضیای  مندی  و(05/0p<،117/0=β  به فیورد معب  و درد جنسی )

(01/0 p<،404/0=β)   د.  نیم   بیه فیییورد منز  و معنیادار خودپنیداره در زنیان را پیش بین  

پژوهش حاضییر صحریک روان ، رطوب  و رضییای  مندی به های  بر اسییا  یاتیه  گیری:نتیجه

پیش  فییورد منز  و درد جنسیی  به فییورد معب  و معنادار باورهای غیر منطق  در زنان را  

 ند. همچنین می  جنسی  و رضیای  مندی به فیورد معب  و درد جنسی  به فیورد  م   بین 

  ند.م  منز  و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بین 

 خودپنداره.  ، منطق ریغ   یعملكرد جنس ، باورها  ها:دواژهیلک
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 مقدمه 

م میرین مسائ  ب داش  عموم  و به ویژه ب داش  شناخ  و مطالعه صمایالد و رتیارهای جنس  یك  از  

، ببش  از زندر  و رتیار انسان اس  و چنان با شبصی  ترد در هم آمیبیه  ه 1روان اس . عملكرد جنس  

 اخیال    (.13۹7  نجار،  و  رسد)اتشاری،نیک بینام    مسیق ، غیر ممكن به ن رای  پدیده فحب  از آن به عنوان

های میعددی را ج   ارصقاء عملكرد جنس ، یك  از اخیالالد رایج در زنان اس . صا نون محققان درمان

عملكرد   (. 13۹۹  ساع  رره ناز،رسیم  دوم،رمضان  ص ران ،)  اند سالم  جنس  زنان مورد بررس  ررار داده

اسی  از وا نش بدن   ایجاد یک زندر  شاد و موتق اسی  و عبیارد  یبرا  یجنس  سالم یک مولزه ضرور

و  نجكاو عالره  صوجه،  مر    همیواره  جنسی   ه  پاسیخ  سییك   مبیلف  مراح   و    یدر  بشییربییوده 

میرصبط بیا آن در مباحیییث مربیوط بییه اخیالالد روانپ شك ، به عنوان یک اخیال  طبقیه   ی  یای ژ یار

سن  مبیلیف از های  نس  زنان در رروهشیده در ن ر ررتیه شده اس . در ایران شیو  اخیالالد ج  یبنید

بران یبی ی  جنسی  و    72صییا    31 از نو  اخییال  ارراسیم،  درفیید ری ارت شیده اسیی   یه بیشیر 

 (. 13۹6 ،، حافل  و  رام  اهش می  جنس  بوده اس  )احمدنیا

ها، بارداری، هورمون  اریصادی، -صوان به سن، عوام  اجیماع ازجمله عوام  صأثیررذار بر عملكرد جنس  م 

های صزكر یا سوریری در صزسیر اطالعاد  .ن رت جنس  به باورها و شیوه اشاره  رد 2دانش و ن رت جنس 

شود  ه شام  تعالی  جنس  ب نجار یا ناب نجار اس ، همچنین  م   های جنس  رزیهها و نقشدرباره تعالی 

به صزسیر اطالعاد در   اتراد  ارراسم و  دانش و ن رت  بران یبی  ،  روابط جنس  بر چرخه جنس  )می ، 

به نوجوانان و  به دلی  عدم آموزت  (.13۹7  رذارد )شالن ، سیاه  مری،ترونشان ( صأثیر م  های مناسب 

رو شده و در ن ای ،  جوانان در سنین پیش از ازدواج، دخیران نسب  به مسائ  جنس  با صر  و اضطرا  روبه 

دهد می ان آراه  دخیران در بدو ازدواج، از م   نیایج مطالعاد نشان  .ن امر منز  اس به ایها  آن  ن رت

رونارون  مسائ  جنس  بسیار پایین اس  و بسیاری از آنان از مطرح  ردن سؤاالد و مشكالد خود به دالی 

 مشكالد   رتع   برای  و    رده    سب  دوسیان  ورزند و ا عری  اطالعاد خود را از منابع غیرمعیبر وامینا  م 

ررار م  اطالعاد  اغلب،   ه  ریرندم    مکها  آن   از  خود اخییارشان  در  اینكه   دهند.نادرس   به  صوجه  با 

 شناخی   حوزه  به  و  بوده   مذهب    و  شناخی روان  اجیماع ،   -   ابعاد زیسی ، ترهن    جنس  دربرریرنده دانش

و )م ارد  و  (هانگرش   و هاارزت  )احساساد،  عاطز   دانش(،  )اطالعاد    های رتیاری 

مربوط رابطه  بررراری و ارصباط  مؤلزه شوم   جنس (  و  جنس   عملكرد  بر  لذا  صأثیررذار د؛  آن   های 

صجربه  رده   جنس  را بدون احسا  رناه رابطه دارند، مسائ  جنس  به نسب  معب   ن رت  هترادی ااس .

 (.13۹7 ند )شالن ، سیاه  مری، نم  نی  از آن دریات  و در نییجه رضای  بیشیری را 

ن ر از  شناخیهای  هییك   زم   معروف  عاطزیدر  اخیالالد  الین ر   نه  رتیارهایه  او  اعیقاد  به  اس     یس 

صا حد ز باورها   ناش  یادی ناسازرار  بیرا   رمنطقیغ   یاز  آنچه  بر  اثر ی نم   هیخودمیان صوف  یاس   ه   م 

هسیند  ه بر روان ترد سلطه   ی باورها     رمنطقیغ   ی ند. باورهام    نیر جه رتیار ما را  یرذارد و در نیم 

  ی  و  میزیم  ننده  یدادها و صن یدادن بیه رو     ر و معنییر و صزسیین  ننده نحوه صعبییدارند و عام  صع

 
1 Sexual function 
2 Sexual Knowledge and Attitude 
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ترد    یس ، برای  منطبق نیقی  ندارد و با وارعیبا اینكه حق    رمنطقییغ   ی رتیارها و عواطف اس . باورهیا

  با ی  آمی ند و مانع مواج ه موتقی م ریجاد ن م جلوریبیرد، از ام   نیآورد، صعاد  ترد را از بیم   اجبار

معیقد اس   یه     و روان  یس در مورد مشكالد رتیاریال  (.1۹۹5س،  ی یردد )الییک  ننیده مییحوادث صحر

   ر وارعیو غ   ر منطقید غ یشه در انوا  عقاینامن م آن ها ر   عاطز    مردم و زندرهای   از نیاراحی  یاریبسی

نادرس  اتراد اس ،   های جه شناخ  ینی   رامون آن ها دارد. از ن ر او مشكالد روانیدر مورد خیود و ج ان پ 

شوند، عل     م ناش   ر منطقی ه از صزكراد غ    تراوان  یامدهایچرا  ه عواطف محصو  شناخ  اس  و پ 

 (. 1388 امیری، خوانك ، رمضان ، روند )سلیم ، م   به شمار  جانی ههای ن اخیال یم م صر  اساس

  مورد یمبیلف رتیار و احسا  نهای  طه ی را با ح   رمنطقیغ   یانجام شده در  شور، رابطه باورهاهای  پژوهش

بین رتیارها با  رسد م  شناخی  به ن ر بر اسا  ن ریه(. 1385د ریرار داده اس  )دادسیان و همكاران، ییصا

  باورهای جنس  رابطه وجود دارد . بنابراین بر اسا  این ن ریه اترادی  ه باورهای جنسیی  نامناسییب  در

)ج ین ،عبداال  ،امان  ها  آن  شد  خواهند  جنس   ناصوان   دچار  آینده  در  باالی   احیما   به  ررتیه  شك  

 (. 13۹7ال  ،افالن ،

رراانسان نیها،  ا  یر ژتك  یبرا  یرومندیش  از  عقا یدارند.  ن ر،  وین  نامعقو   به    هاین رت  د  نا ارآمد، 

ال ام آور   ای  شه یک طرف اندین تلسزه، از  یا(.  2001شوند )الیس،  م    یرتیار صبد  آشزیه  نندههای  انیبن

از طرف د   اس   ه در نو  خود ردرصمند، خشک و ج م اسینباطیاس  و  به     منجر ی تاجعه آمهای   ر، 

و   یک چرخه مع یند را در  ین تراید اییصأ   (2001س )ی(. ال1۹۹6  ،دانیس و دری؛ ال1۹۹1س،  یند )الشوم 

 نند،  م   ناراح  هسیند سرزنش   جانی نكه از لحاظ هیح داده اس ؛ از ن ر او اتراد، خود را به خاطر ایصوض

برآمده اند     درماننكه درفدد روان  یخود مالم  نموده و از ا وسیهیسپس خود را به خاطر سرزنش  ردن پ 

ی صوان برای نم مشك  دارند و  ارای  د  نندهیرند  ه به طرز ناامیرم   جهیمجدداً سرزنش  رده و سپس نی

ناسازرارانه های  نا ارآمد و شناخ های  میزاود، نقش ن رت    می(هر چند با مزاه2005انجام داد. بک )ها  آن 

 ر  ید    ذهن  یندهایو ترا  هان رت  ررار داده اس . نقش باورها،  دیناسازرارانه مورد صأ   یجاد رتیارهایرا در ا

بس رتیار  یاریدر  مشكالد  و  اخیالالد  باورها  یاز  اس   ه  شده  معلوم  و  شده  داده    رمنطقیغ   ینشان 

هسیند  ه    ی  و باورها   هان رت  نا ارآمد،   های ن رت  (.2004س،  ید  نند )الی اتراد را صشد  یصوانند، رنج ام 

ن باورها  ه در اثر صجربه نسب  به خود ی  نند. ا  م روان  آشزی   ا به طور  لیو    د اتسردرترد را مسیع

ر یو نا ارآمد صعب   ش از حد منزیخاص را بهای   یسازند صا مورعم   شوند، ترد را آمادهیو ج ان  سب م

   اساس   ژریدهند، دو و م    یآشزیه  ننده  اتراد را صشك  یادهاینا ارآمد  ه بنهای   نند. در وارع ن رت

چون     دارند  ه معموال در رالب  لماص   یو ردرصمند   در درون خود صورعاد خشک، ج مها  آن  دارند؛ اوالً 

شوند ی   میم مزرط و تاجعه آمیار نامعقو  و صعمیبسهای  اً موجب انیسا  یشوند، ثانیان مید، و ضرورصا بیبا

روانیال  (.200۹س،  ی)ال عاطز   س،در مورد مشكالد  ناراحی  یاریمعیقد اس   ه بس    و  مردم و  های   از 

 رامون یدر مورد خود و ج ان پ    ر وارعیو غ    ر منطقید غ یشه در انوا  عقایو نامن م آن ا، ر  یعاد   زندر

عواطف محصو  شناخ  نادرس  اتراد اس  چرا  ه  های  جه شناخ ینی   دارد. از ن ر او مشكالد روان ها  آن 

   جانیههای  ن اخیال  یم میر   شوند عل  اساسیم   ناش   ر منطقی ه از صزكراد غ    تراوان  یامدهایاس ؛ و پ 

 ( 2002س، یروند )الم  به شمار
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صاث   كی بر عملكرد جنسیاز عوام   ارصباط جنس یزوج   ررذار  به  آنان نسب   احساساد  و     ن، صصوراد و 

جنبه  در  شییخو   جنسهای  شناخ   و  صعرین  جنس ف  لیک  خودپنداره  )جعزرپورر نویه،   1  ،  اس  

جنس  خود اس   ه به های خودپنداره جنس  دیدراه شناخی  در مورد جنبه  (.13۹4مالی  نژاد، معروت ، 

صزكراد، احساساد و عملكرد یک ترد در مورد خودت به عنوان یک موجود جنس  اشاره دارد و هسیه افل   

پیش وی   ننده پیامدهای جنس  میباشد. همچنین عملكرد جنس  بعنوان یك  از ابعاد  صمایالد جنس  و  

 (.13۹6شود )شاه حسین ، ضیای ،ترامرزی،موس  زاده،م  م م رابطه زناشوی  در ن ر ررتیه

ریرد وبه  م   رب  از هررونه صما  جنس  شك ها  سا   ها یا خودپنداره جنس  در دوران نوجوان  و اغلب ماه

دهد و مالک  م   را صح  صأثیر ررارها  آن  با رتیار و ن رت جنس  اتراد در ارصباط اس  وای  پیچیده  فورد

آینده و  حا   در  ترد  جنس   رتیارهای  ارزیاب   و  ریری  وم   صصمیم  )حمیدی   (. 13۹8  همكاران،  باشد 

و منز  اشباص  خودپنداره جنس  ساخیاری چند بعدی، تعا  و پویا اس  و به ادرا اد و احساساد معب  

زنان با خودپنداره جنس  معب  در سطح باالصری   در مورد خودشان به عنوان یک وجود جنس  اشاره دارد.

پاسخ نزس  های  از  ع د  زناشوی ،  سازراری  زناشوی ،  رضاییمندی  جنس ،  رضای   و  داشیه  ررار  جنس  

جنس خودسرزنش   جنس ،  هوشیاری  جنس ،  خود ارآمدی  جنس ،  بین   خوت  مدیری  جنس ،  و    

یابد و مدیری  مشك  جنس ، احسا  اضطرا  جنس ، صر  جنس  و  م   ات ایشها  آن   مشكالد جنس 

انجامد درحالیكه وجود خودپنداره جنس  منز  در زنان به عملكرد جنس  م   اتسردر  جنس  بیشیری

نجامد به  نامطلو ، مشكالد جنس ، احسا  اضطرا  جنس ، صر  جنس  و اتسردر  جنس  بیشیری میا

صالش خود  میر  مشكال  جنس   با  سازراری  برای  صجربه  نم   طوریكه  را  تعالی  جنس   میری  و   ند 

معب  خودپنداره جنس   ه پیامد آن سالم  جسم ، عاطز   های  ند.برای همین، پرداخین به جنبه  نم 

  (.13۹8و روان  اتراد اس  حائ  اهمی  میباشد )حمیدی وهمكاران،

طالب بیان شده، پژوهش حاضر درفدد پاسخ روی  به این سوا  اس   ه آیا بین عملكرد جنس  با صوجه به م

 با باورهای غیر منطق  و خود پنداره در زنان رابطه وجود دارد؟

 روش پژوهش 

   زیاز ن ر روت صوف   نیاس  و همچن  یپژوهش  اربرد  کی   پژوهش حاضر با صوجه به اهداف مورد بررس

سا  سا ن  ش ر   20-  40پژوهش شام  زنان میاه      نیا   یشود. جامعه آمارم   محسو    از نو  همبسی 

حجم نمونه از   ردپژوهش برآو  نیررار ررتیند. در ا  مورد بررس 1400(  ه در ب ار سا  3و1ص ران )مناطق 

شدن   نهید و به ج   ب نزر ش  140حدود     تینزر  ه با احیسا  ر  116  د ،یو ت  نکیترمو  صاباچ  قیطر

در دسیر  و به فورد   یری ه به روت نمونه ر  م ینزر اسیزاده  ن 216از   میبه جامعه صوانسی میصعم یبرا

 داوطلبانه انیبا  شدند. 

 ابزار پژوهش 

باشد  ه  م   این پرسشنامه، شاخص عملكرد جنس  زنان:  ((FSFI   پرسشنامه عملکرد جنسی زنان.  1

  3(  3و   6صحریک روان  )سواالد   -2(  1و 2می  ) سواالد  -  1حوزه    6عملكرد جنس  زنان را در  سوا ،  1۹با

(م  سنجد.  1۹-17درد جنس  )-6(  16- 14رضاییمندی )-5(  13-11ارراسم)-  4(  7-10رطوب  )سواالد  -

 
1 Sexual self-concept 
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شاخص عملكرد جنس  زنان مقیاس  اس  ج   اندازه ریری عملكرد جنس  زنان،این مقیا  صوسط روزن 

سواالد در    .( ساخیه و در رروه  از زنان با اخیال  صحریک جنس  اعیبار شده اس 2000)  مكارانشو ه

=صقریبا همیشه ( نمره رذاری شده اند .در مورد  5)از فزر = تعالی  جنس  نداشیه ام صا  ای  درجه   6طیف لیكرد  

  بصورد معكو  نمره رذاری   ، 8،10،12،17،18،1۹نحوه نمرده ، طبق دسیور العم  طراح پرسشنامه،  سواالد  

آید، سپس از جمع این نمراد،  م   شوند . ابیدا نمره هر حوزه با جمع و صقسیم  ردن بر صعداد آییم ها بدس  م  

اس   ه نمره بیشیر نشان ر  ار رد جنس   ای  آید. به این صرصیب نمره رذاری به رونه م    نمره  ل  صس  به دس  

خواهد    36و برای    مقیا     6نمودن حوزه ها، جدا عر نمره برای هر حوزه برابر  ب یر اس ، براسا  هم وزن  

نمره  ل   میر از     .هزیه رذشیه تعالی  جنس  نداشیه اس    4بود نمره فزر حا   از آن اس   ه ترد در طو   

   به معنای عملكرد جنس  مطلو    24  - 36عملكرد جنس  میوسط  و    12- 24، عملكرد جنس  نامطلو ،    2

،  صحریک  3/ 3، می   28اس  .نقطه برت برای    مقیا  و زیر مقیا  ها به صرصیب عبارد هسیند از:    مقیا   

باشد به عبارد دی ر نمراد بیشیر  م    ،  3/ 8،  و درد جنس   3/ 8،  رضاییمندی  3/ 4،  ارراسم 4/3، رطوب   3/ 4روان  

الی  ثباد یا ضریب همسان  درون  سواالد  از نقطه برت مبین عملكرد خو  اس . پایای  مقیا  از طریق آن 

و باالصر بود  ه با نیا    0/ 70   هر یک از حوزه ها و   مقیا   شود. ضریب آلزای  رونباخ در    اتراد برا م    محاسبه 

  0/ 80)  یا باالصر( و وی   و همكاران   0/ 74یا باالصر( و در صحقیقاد مسیون )  0/ 8۹)  یج صحقیقاد روزن و همكاران 

ر ارت شده    0/ 8۹  و در مطالعه روزن و همكاران   0/ 70هماهن   دارد.  ضریب پایای  در مطالعه محمدی  یا باالصر(  

 .اس  

 سوال    40  جون   غیرمنطق   باورهای  پرسشنامه  :IBQ)-(40  پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز .  2

 صرین اسیزاده  پر  از  یك   پرسشنامه  این  شد.  طراح   الیس  ن ریه  اسا   بر  و  جون   صوسط  1۹6۹  سا   در

 را   بسیه  سوا   100  پرسشنامه  این   افل   نسبه  اس .   ج ان  در   غیرمنطق   باورهای   ریریاندازه  اب ارهای

   وصاه  ترم  د. نم   بررس   را  غیرمنطق   صزكر  نو   یک  عام    هر  و   شده  صشكی   عام   10  از   ه  دشوم   شام 

  پاسخ  صحلی   از  پس   ها آن  رردید.  طراح   1384  سا   در  معیمدین  و  عبادی  صوسط  ایران  در  آزمون  این

  آوردند.  دس   به  عامل   چ ار  ساخیار  یک  و    ردند   حذف  را  آزمون  ماده   100  از  ماده   60  ها،آزمودن   های نامه

  و   مشك   از  اجینا   دی ران،  از  از  یدصای  صورع  صغییر،  برابر  در  درماندر   از:  بودند  عبارد  عام   چ ار  این

صا    برای ) امال مبالزم(  1ازای  درجه   5نمره رذاری پرسشنامه براسا  طیف لیكرد    هیجان .   مسئولیی ب 

 ه نمره باا  بیان ر باورهای غیرمنطق  و نا ارآمد  ای  به رونهبرای ) امال مواتقم( امییازبندی شده اس .    5

  پرسشنامه را با اسیزاده از روت  ی ا ی ( پا 1۹68)   جون  .  نشاندهنده باورهای منطق  و  ارآمد اس و نمره پایین  

رمنطق  به دو روت  ی   پرسشنامه باورهای غ ی ا ی ب پا ی ضر   ( 2005)   مشک ر ارت  رد. در پژوهش    0/ ۹2   ی بازآزما 

 ر ارت شده اس .    0/ 65و    0/ 66ب  ی ف به صرص ی آلزای  رونباخ و صنص 

سوا  اس   ه برای هر رروه سن    25پرسشنامه خودپنداره بک شام   :  پرسشنامه خود پنداره بک.  3

 ند  ه آزمودن  باید در  م   راب  اسیزاده اس . سواالد پرسشنامه در وارع یک فز  یا خصوفی  را مطرح

ص  یی خصادرجه بند.  ر ینه اس   5این فز  خودت را با بقیه مقایسه  ند .سواالد این آزمون دارای  

شناسم ب یر م   شیر  سان   هی ( از ب   شناسم ب یر اس م   با از همه  سان   هیعبارصند از : الف ( صقر
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ب از بم   شیر  سان   هیاس  ج( مع   از همه  یشناسم بدصر اس  هی( صقرم   كهیشیر  سانیشناسم د(  با 

 0/ 85( معاد   1383صوسط آرای نبوی ) ب آلزای  رونباخ بدس  آمده  ی ضر   .شناسم بدصر اس م    سان   ه

 دهد. م    ن همبسی   درون  نسبیا خوب  را نشانی باشد،  ه ا م  

 روش اجرا 

   اوران، یو سه ش ر ص ران مع  پارک بانوان ب ش  ِ مادران،  ن  کیپژوهش چند پارک وارع در مناطق    نیدر ا

  ه از     و سوهانک انیبا  شدند و همراه با چند صن از دوسیان  انیش   جن ل  یپار  ا  ه،یدیجمش   ه،یطریر

به     ی  ه ما  ی  به خان ا  ودادم از فبح به آن مح  ها رتیه      هم مبالغ     مک خواسیم و به بعضها  آن 

شرا واجد  و  صوض   40صا    20  نیب  نی)میاهل  طیشر    بودند   ) ا   حاصیسا   و    نیدرباره  شد  داده  پژوهش 

 رونا    یماریمربوط به ب     نون  طیشرا   ی شد به دل    سع  نیررار ررت  . هم چنها  آن  اریپرسشنامه ها در اخی

درآن ا  میر باشد و اتراد بیوانند آسوده   و شلوغ  جمعو ب رگ بوده و ص عی اسیزاده شود  ه وس های از پارک

اسیزاده از مواد    ،  ب داشیهای   ام  پروصك    ی.و با رعا صردد  نند     مبیلف آن بدون ن ران  یصر در جاها

شد. پژوهش حاضر با اسیزاده از آزمون    یپرسشنامه ها جمع آور  یتافله رذار    ی ننده و رعا   ضدعزون

 25نسبه     spssداده ها از نرم ات ار     یصحل  یبرا  نیررار ررت . هم چن   یو صحل  هیمورد صج   ونیرررس

 اسیزاده شده اس . 

 هایافته

 1/30نزر )   65سا ،     30درفد(  از شر    نندران در پژوهش  میر از    ۹/25نزر )  56  نیایج نشان داد

سا  داشیند.    40درفد( باالصر از    ۹/۹نزر ) 15سا  و    40صا   36درفد(    37نزر )  80سا ،    35صا    31درفد(  

صرص به  اسیاندارد سن شر    نندران  انحراف  بود. می ان    75/4و    17/34یب  رزین  اس   ه میان ین و 

درفد( دیپلم،    7/34نزر )  75درفد(  از شر    نندران در پژوهش زیر دیپلم،     6/23نزر )  51صحصیالد  

درفد( باالصر از لیسانس بود.    5/6نزر )  14درفد( لیسانس و    1/30نزر )  65درفد( توق دیپلم،   1/5نزر )  11

صا    6درفد(    5/25نزر )  55سا ،     5وهش حاضر  میر از  درفد(  از شر    نندران در پژ  3/33نزر )  72

سابقه زندر  مشرک با    16درفد( باالصر از    1/18نزر )  3۹سا  و    15صا    11درفد(   1/23نزر )  50سا ،    10

 نندران به صرصیب ازدواج شر  های  همسر خود داشیند. رزین  اس   ه میان ین و انحراف اسیاندارد سا 

درفد( یک ترزند،   4/45نزر )  ۹8 نندران تارد ترزند،  درفد(  از شر    1/23نزر ) 50 بود.  08/6و  48/۹

 درفد( بیشیر از دو ترزند داشیند.   4/7نزر ) 16درفد( دو ترزند و   1/24نزر ) 52

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش  و  میانگین . 1جدول 

 کشیدگی  کجی  معیارانحراف  نیانگیم ریمتغ

 - 013/0 - 37۹/0 00/2 08/6 میل  -جنسی عملکرد 

 478/0 - 674/0 46/4 00/12 تحریک روانی  -عملکرد جنسی 

 030/0 3۹0/0 42/3 74/11 رطوبت  -عملکرد جنسی 

 - 300/0 - 176/0 ۹5/2 32/۹ ارگاسم -عملکرد جنسی 

 - 12۹/0 - 354/0 01/4 07/10 رضایتمندی  -عملکرد جنسی 

 023/0 487/0 82/1 ۹1/4 درد جنسی  -عملکرد جنسی 

 - 106/0 317/0 38/21 28/114 باورهای غیر منطقی
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 486/0 - 024/0 82/14 57/6۹ خودپنداره 

ارایه شده اس . نیایج  ج  و   1در جدو    میغیرهای پژوهش ،  ج  و  شیدر  میان ین، انحراف اسیاندارد

 ها داش .   شیدر  صمام  میغیرهای پژوهش در محدوده نرما  بود  ه حا   از نرما  بودن صوزیع داده

 متغیرهای پژوهش  یب همبستگ یضرا . 2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 ق یتحق یرهایمتغ

        - میل  -.عملکرد جنسی1

تحریک  - جنسی .عملکرد  2

 روانی 

**62/0 -       

      - 43/0** 54/0** رطوبت  -.عملکرد جنسی3

     - 37/0** 51/0** 43/0** ارگاسم  -.عملکرد جنسی4

  -.عملکرد جنسی5

 رضایتمندی 

**38/0 **48/0 **24/0 **47/0 -    

درد    -.عملکرد جنسی6

 جنسی 

**2۹/0- **21/0- **25/0- **22/0- **28/0- -   

  - 34/0** -26/0** -1۹/0** -17/0** -14/0* -1۹/0** .باورهای غیر منطقی7

 - -37/0** -2۹/0** 18/0** 15/0* 21/0** 27/0** 23/0** .خودپنداره 8

01/0> P**   05/0و> P *        

معناداری دهد، مؤلزه درد جنس  عملكرد جنس  به فورد معب  و در سطح  م   نشان  2همچنان  ه جدو   

آن به فورد منز  های  و دی ر مؤلزه  05/0، مؤلزه صحریک روان  به فورد منز  و در سطح معناداری  01/0

با باورهای غیر منطق  همبسیه اند. همچنین مؤلزه در جنس  عملكرد جنس    01/0و در سطح معناداری  

و    05/0در سطح معناداری  ، مؤلزه ارراسم به فورد معب  و  01/0به فورد معب  و در سطح معناداری  

 با میغیر خودپنداره همبسیه بودند.     01/0آن به فورد معب  و در سطح معناداری های دی ر مؤلزه

براساس   نتیجه تحلیل رگرسیون همزمان در پیش بینی باورهای غیر منطقی زنان. 3 جدول

 عملکرد جنسی های مؤلفه

 b SE Β t P عملکرد جنسی های مؤلفه

 812/0 24/0 015/0 ۹۹0/0 235/0 میل

 001/0 - 25/3 - 271/0 567/0 - 844/1 تحریک روانی

 02۹/0 - 20/2 - 1۹8/0 616/0 - 358/1 رطوبت 

 487/0 - 71/0 - 052/0 571/0 - 3۹8/0 ارگاسم 

 011/0 - 56/2 - 16۹/0 500/0 - 280/1 رضایتمندی 

 007/0 75/2 185/0 536/0 474/1 درد جنسی 

001 /0 =P  ،55 /31 (=209  ،6 )F 460/0=2adjR   2=475/0وR   

باورهای   01/0عملكرد جنس  به فورد معنادار و در سطح های دهد، مؤلزهم  نشان  3همچنان  ه جدو  

بین  پیش  را  زنان  در  منطق   ) p<  ،55/31  01/0 ند)م   غیر   =20۹،6  )Fبررس   مجذور همبسی    (. 

ن  یاس . ا  475/0( برابر با  2Rچند رانه )های   ب همبسی یچندرانه بدس  آمده نشان داد  ه ارزت ضر

انس باورهای غیر منطق  در زنان را یدرفد از وار 5/47عملكرد جنس  های دهد  ه مؤلزه موضو  نشان م
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 05/0جنس ، رطوب  )  عملكردهای  ون نشان داد  ه از بین مؤلزه یب رررسیضرا   ن نموده اس . بررسییصب

p<،1۹8/0-=β  )( ،  05/0به فورد منز  و در سطح معناداری  (  p<،16۹/0-=β  05/0و  رضای  مندی 

 01/0و درد جنس  )   01/0به فورد منز  و در سطح معناداری  (   p<،271/0-=β  01/0صحریک روان )

p<،185/0=β  )  و در سطح معناداری ز  01/0به فورد معب   بین  باورهای غیر منطق  در  را پیش    نان 

  ند. م 

عملکرد های نتیجه تحلیل رگرسیون همزمان در پیش بینی خودپنداره زنان براساس مؤلفه . 4 جدول

 جنسی
 b SE Β t P عملكرد جنس های مؤلزه

 012/0 53/2 1۹1/0 557/0 412/1 می 

 543/0 61/0 05۹/0 31۹/0 1۹5/0 صحریک روان  

 ۹14/0 - 11/0 - 012/0 302/0 - 033/0 رطوب  

 ۹26/0 - 0۹/0 - 008/0 322/0 - 030/0 ارراسم 

 032/0 11/2 117/0 184/0 3۹0/0 رضاییمندی 

 001/0 - 8۹/3 - 404/0 347/0 - 350/1 درد جنس 

001/0=P ،76/14(=20۹ ،6)F 277/0=2adjR   2=2۹8/0وR   

خودپنداره    01/0معنادار و در سطح  عملكرد جنس  به فورد  های  دهد، مؤلزهم   نشان  4همچنان  ه جدو   

چندرانه بدس     مجذور همبسی    (. بررسp<  ،76/14( =20۹،6  )F  01/0 ند)م   در زنان را پیش بین 

ارزت ضر داد  ه  نشان  )های   ب همبسی یآمده  رانه  با  2Rچند  برابر  ا  2۹8/0(   ن موضو  نشانیاس . 

مؤلزهم  وار  8/2۹عملكرد جنس   های  دهد  ه  از  صبیدرفد  را  زنان  در  اس . ییانس خودپنداره  نموده  ن 

(  p<،1۹1/0=β  05/0عملكرد جنس ، می  جنس  )های  ون نشان داد  ه از بین مؤلزهیب رررسیضرا   بررس

 0/ 01و درد جنس  )  05/0به فورد معب  و در سطح معناداری  (  05/0p<،117/0=βو رضای  مندی )

p<،404/0=β )ند. م  خودپنداره در زنان را پیش بین  01/0ی به فورد منز  و در سطح معنادار  

 گیری بحث و نتیجه

و     به فورد منز  یمند   یرطوب  و رضا  ، روان کیصحر  ، عملكرد جنسهای  مؤلزه   نینشان داد از ب  جینیا

  ج یبا نیا  ها اتیهی   نی ند. ام    نیب  شیدر زنان را پ    منطق  ریغ   یبه فورد معب  و معنادار باورها   درد جنس

ب  ی هاپژوهش رابطه  غ    عملكرد جنس  نی ه  باورها  صا   رمنطقیبا    شنكا ،ی)روپاالن و  ور  اند رده  دییرا 

و   راندوس ی؛ ا13۹۹و همكاران،    یداریر   نی؛ حس1400ترد،    یو فمد   لیكاع ی؛ م2018؛ ابرام ،  2022

صعارضاد   ،  رمنطقیصزكر غ   یال وها  نی رابطه ب(  2018ابرام  )های  اتیهیدارد.     ( همبوان13۹7همكاران،  

  ی باورها  اتیندی( در13۹۹و همكاران )  یدار یر   نی رد. حس  دیی نندران را صا شر     جنس   شانیو پر   زندر

جنس   ارصباط   رمنطقیغ  پ    عملكرد  مؤلزه   نیبشیرا  و  و     ارصباط   رمنطقیغ   ی باورهاهای   رده 

به طالق مردان رابطه    ش یدر ررا  ی زناشو   و سرخوردر   عملكرد جنسای  با نقش واسطه  یترد   اتی  ی یصما

بر عملكرد   یو معنادار   رابطه منز   جنس  یبد ار رد  ینشان دادند باورها   یو همكاران ن  راندوس یدارد. ا

 دارد.  جنس

در برابر    درماندر  ، ییسجنهای باور در مورد صزاود ،  جنس ی همسر،  ما  ررا  یریپذ  رییبه عدم صغ باور

هسیند    رمنطقیغ   ی و ... از باورها    جانیه   ییمسئول اجینا  از مشك ، ب    ران،یاز از د   دییصورع صا   ر،ییصغ
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    اشان    و لطز  یری. به باور وزرندیبپذ  ریررار دهند و از آن صاث  ریرا صح  صاث   رابطه جنس  صوانند   ه م

   جنس  یصما  ، جنس یریسور ، جنس   یهو جیبه صدر  ر،یباور ترار کیبه عنوان     ( عملكرد جنس13۹5)

 ن یشود. به ام   آن ها  یمحیواها  یداریپا  ا ی  رییررار داده و باعث انحراف، صغ  ریرا صح  صاث   و نقش جنس

،  لذد  یبرون رد  -یدرون رد  ، سی یناشا  - سی یاز شا    ناشهای  جانیه  ریصح  صاث   معنا  ه عملكرد جنس

اند ن رت ها، صر  ها  نشان داده   ین   رید های  پژوهش  دراه، ی د  نیشود. همسو با ام   یبازدار ای شده     یصقو

باورها جنس  یو  عملكرد  بر  ز  ریصاث   اتراد  عوام   از  و  جنس  ی ربنایرذاشیه  م   مشكالد    ندیآ به شمار 

و    راندوس ی؛ ا13۹۹و همكاران،    یداری ر   نی؛ حس2018؛ پاسكوا  و همكاران،  2021   ،یدو   و  دال وی)ه

  یباورها  صواند م   ین   پژوهش حاضر، عملكرد جنس  یهااتیهیبر اسا      رید  ی(. از سو13۹7همكاران،  

  ند.     نیبشیرا پ   رمنطقیغ 

به     و درد جنس   به فورد منز  یمند   یرطوب  و رضا  ، روان  کیپژوهش حاضر نشان داد صحر  یهااتیهی

 ک یصحر ،  ند. در هن ام رابطه جنسم    نیب  شیدر زنان را پ   منطق ریغ   یفورد معب  و معنادار باورها

شود. هم مان م     لصناسهای  ثب  و پردازت شده و موجب پرخون شدن اندام  کیمبیل  سیمیآراه در س  مهین

 ررار    ابیمورد ارز   به فورد شناخی   ی ن   جنس  كادیصحر  نهیمربوط به زم  میعال   مرحله، نشانه ها و  نیبا ا

   به فورد شناخی   ذهن   بی یمرحله، بران   ن ی نند. در ام   را هم تراهم    ذهن   بی یو بران   رند یرم 

ارز پاسخ  ردیرم   ررار   ابیمورد  ...( را شك      ا منزی معب       عاطزهای  و  )صوأم با احسا  رناه، صر  و 

   بر عواطف معب  و منز  ،  ذهن   بی ی و بران     جنس  كادیصحر   . زنان هم مان با پردازت شناخیدهد م

با به ن ر1385  ،یا نند )خمسه م   صمر  ها  آن  همراه  با صجربه    ببش  یرضا   رسد عملكرد جنسم   (. 

رضا  ، روان  کیصحر ..  یمند   یرطوب ،  طرو  از  شناخی  قی.  ادراک  ارآمد  ، پردازت  و  معب     یعواطف 

( را 138۹  ،یغزارو ب رام  انینیحس  ،  اشان   ،یری؛ وز201۹  ،  و  مال  یدهنو   محب  ن،یاصر  ی  ) زا   جنس

 در مورد خود و رابطه منجر شود.   رمنطقیغ   یبه  اهش باورها قیطر نیداده و از ا شیات ا

 ببش  یرضا   عملكرد جنس  جهیدر نی   جنس  ی  رراو  اهش  ما    رمنطقینا ارآمد و غ   ی باورها  افالح

 منجر شود. به ن ر    رمنطقیغ   یبه  اهش باورها  صواند اس   ه م  ی ری د   سمیهمراه با درک میقاب ، مكان

   نسرابطه ج جاد یااز همسر و خود در   رمنطقیانی اراد غ  صواند مطلو  م  رسد صجربه عملكرد جنسم 

اند  دارد  ه نشان داده   همبوان   با شواهد پژوهش  نییصب  نی ند. ا   یرا صعد  طیصام و صمام بدون صوجه به شرا

روت  ارضا   تیآم  حیفح  یهاآموزت  جنسم    جنس  یو  مشكالد  دردرمان  صعارضاد   ،  صواند   اهش 

باورها  ی زناشو )مرو   رمنطقیغ   یو  باشند  و همكاران،  201۹و همكاران،    یموثر  رضا13۹6؛ رراتر    ،ی ؛ 

 (. 13۹4روزلوجه،  یو احمد  تیح

 ش یدر زنان ات ا  ژهیو نا ارآمد را بو   رمنطقیغ   یاضطرا  و باورها  ، اتسردر   جنس  ینا ارآمد   ر،ید  یسو  از

)مانند     مشكالد در عملكرد جنس  رسد (. به ن ر م1400  ،ی یمش  یو خسرو  یبدیم  ی)م اهر  دهد م

  رمنطقیغ   یصداوم باورها  ای  یریربیواند بر شك   ین ر منز  یریسور  ا ی   شناخی   یریسور  قیدرد و ...( از طر

اتراد   شیریموجب صمر   ب  صواند م   جنس  یو نا ارآمد   در عملكرد جنس   منز  ادینقش داشیه باشد. صجرب

  ی  ار ردها  نكهیعالوه بر ا  قیطر  نیز اشود و ا   بر اسا  اطالد منز  یریر  میو صصم    منز  ی دادهایبر رو

   ی صقوها  آن  را هم در   رمنطقیغ   یباورها  دهد، ر ررار میصح  صاث  یبعد   اتراد را در ارصباطاد جنس   جنس

( همسو اس   ه 2010 ر،یو ام ردی؛ ب2021)ولین و همكاران،  ریپژوهش ران دهای اتیهی با  نییصب نی ند. ا
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زنان دارا به  لماد جنس   صوج   یریسور  ، مشكالد جنس  ینشان دادند  پور و   ی دارند. حلوا   نسب  

   جنس   بی یدر زنان مبیال به اخیال  بران    شناخی  یریسور   یدرمان صعد   ح( با طرا2021همكاران )

اثر  ها  آن    شناخی  یریو  اهش سور   صواند بر ب بود علمكرد جنسم    شناخی  یریسور   ینشان دادند صعد 

 ب ذارد.  

زنان اثر    جنس  یبر ادراک  ارآمد  یمند    یرطوب  و رضا  ، روان  کیرسد صحرم   طور خالفه به ن ر  به

دهد.  را  اهش  ها  آن  در    رمنطقیغ   یصواند باورهام    معب  رذاشیه و در صعام  با پردازت اطالعاد شناخی

  رمنطقیغ  یباورها شیبه ات ا  و پردازت اطالعاد منز ن ر  منز یریسور قیاز طر صواند درد م كهیدرحال

 منجر شود. 

   به فورد معب  و درد جنس  یمند   ی و رضا   جنس   یم  ، عملكرد جنسهای  مؤلزه  نینشان داد از ب  جینیا

  ن،یانی )ج  یهاپژوهش  جیبا نیا  هااتیهی  نی  ند. ام    نیب  ش یو معنادار خودپنداره در زنان را پ    به فورد منز

و شاه     حم ه رردش ، یدی؛ حم13۹۹نسب،  یدریو ح انینیینا  ان، ی؛ رناد 1400؛ صرنا  و همكاران، 2018

( نشان داد  2018)  نیانیدارد. ج   ( همبوان13۹4نژاد،    ی  و مال   معروت  ه،ی ؛ جعزرپورر نو13۹8  ، نیحس

مرصبط    جنس   یدارد. نمره خودپنداره    هم با ارراسم و هم با م   با عملكرد جنس   خودپنداره رابطه معبی

برداش  شبص از   اتیند یدر   خودپنداره با عملكرد جنس  ابطهر  د یی( ضمن صا1400بود. صرنا  و همكاران )

نما   عنوان خودپنداره جنسبه   جنس  یباورها  ، ییجنس   یعنوان هوبه   جنس  الدیصما بدن  هیو     صوده 

( 13۹۹نسب )  یدریو ح  انی نایینا  ان،یرنادهای  اتیهیزنان دارد.     در عملكرد جنس  یا ننده   نیبشینقش پ 

و     حم ه رردش  ،یدیو ع د نزس بود. حم   با عملكرد جنس   خودپنداره جنس  یهازه ارصباط مول  ان ریب

حس در13۹8)   نیشاه  خود  پژوهش  در  جنس  اتیندی(  عنوان     خودپنداره  در   یدیشاخص  ل  کیبه 

   ی)سن، جنس، وضع سییعوام  ز  ریاس  و صح  صاث    ننده رتیار جنس  ی ش ویپ   ، جنس  یها یتعال

در دوران    بدن، سابقه سوءاسیزاده جنس  ریطبقاد: صصو  ریبا ز   (، عوام  روانهایماریو ب   صأه ، نژاد، ناصوان

 ها( ررار دارد. و همساالن، ارصباط با همسر و رسانه  نی)والد و سالم  روان( و عوام  اجیماع    ود 

و صداوم ن رت   جاد یصواند بر ام    جنس  ی مند یو رضا   یبا صجربه م  ببش یمطلو  و رضا   جنس  عملكرد

رابطه   کی ند. وجود     نیبشیزنان پ خودپنداره را در    قیطر  نیمعب  نسب  به خود نقش داشیه باشد و از ا

ع د نزس و ...    ، یارآمدخود   صواند شود م  نیطرت   یرضا  نی ه بیواند موجب صام  یمطلو  به نحو    جنس

(   كی یت   ی)مانند خودپنداره در حوزه جذابها  آن  خودپنداره معب  در  قیطر  ن یداده و از ا  ش یرا در زنان ات ا

و...    یاعیماد     ب  ، یدیناام   ،یمانند شرم، عدم  زا    منز  ادیبا صجرب   درد جنس  كهی ند. درحال   یرا صقو

 ی نمره باالصر    ه در عملكرد جنس   رسد زنانم   باشد. به ن ر  شیهدا   بر خودپنداره اتراد نقش منز  صواند م

 ه عام     هند د پرورت م   درباره خود و رابطه جنس   رمنطقیغ   د یدرد دارند، باورها و عقا   ا یدر خرده مق

اتراد بو  فیدر صضع   م م در عملكرد    رود. مشكالد جنسم   به شمار   خودپنداره جنس  ژهیخودپنداره 

احس   جنس اتسردر   صر  جنس  ، اضطرا  جنس   ا به  باعث  یشیریب   و  و  اتراد   دشوم   منجر شده 

حم ه   ،یدیند )حمخود  میر صالت  ن   با مشكالد جنس  یسازرار  یداشیه باشند و برا   خودپنداره منز

  مانند درد صجربه     مشكالد جنس  ا ی ندارند      مطلوب    ه عملكرد جنس    (. زنان13۹8  ، نیو شاه حس   رردش
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زنان   منز   مربوط به خودپنداره جسم  یباورها  نند،  م  از     مطلوب    ه عملكرد جنس    )مانند  ندارند، 

 دهند. م  نشان یشیریارضا شوند( ب  صوانند از ن ر جنسنم  و سیندیجذا  ن  لحاظ جسم

 رد: همانطور  ه رزیه   نییصب   ین   ییجنسهای  طرحواره   هیصوان بر اسا  ن رم   پژوهش حاضر راهای  اتیهی

آنچه را  ه   ،  ترهن های  شهیشك  ررتیه و  ل   یین ام جنس  کیزنان و مردان در مین     شد رتیار جنس

  ، و س راب  ریخ  ،  سامان  اده،ز    نند )ببشم   فیزنان و مردان صعر  یشود، برام    ب نجار صلق   رتیار جنس

 سب اطالع ، ن رت و ارزت ها در    یبه معنا     ردن مسائ  جنس   (. به باور پژوهش ران اجیماع 13۹7

اتراد    عملكرد جنس   ی (. همسو13۹8  ، نیو شاه حس   حم ه رردش  ،ید یاس  )حم   مورد مسائ  جنس

ها  آن   بر خودپنداره   معبی  ریصواند صاثم   داز زنان دارن    ترهن    اجیماع   یخیارها ه سا   با انی اراد جنس

باالصر(،     جنس  یمند   یو رضا   جنس    یدارند )مانند م   جنسهای  از پاسخ  ی ه سطح باالصر   ب ذارد. زنان 

صواند  م   عوام   نی نند  ه مجمو  ام   صجربه  یب یر   و رابطه عاطز  ی زناشو  یسازرار  ، جنس   یرضا

مانند درد ممكن     مشكالد جنس  كهیررار دهد. درحال  ریرا صح  صاث   خودپنداره جنس  ژهیبوها  آن  خودپنداره

 پرورت دهند.    خود را محدود و  نیر   نند و خودپنداره منز  عاطز- اس  باعث شود زنان روابط جنس

ش رها    ر یآن را در سا  صوان م  ج ینیا  میصعم  یبرا  از زنان میاه  ش ر ص ران اجراشد.ای  حاضر در نمونه  پژوهش 

رروه اجیماع    ترهن     ی هاو  م    و  صا  اجرا  رد  میغ  شیریب  ج ینیا  یریپذ  میصعم   انیجامعه    یرهای شود. 

  زا یو خودپنداره نقش ا   رمنطقیغ   یبا باورها   عملكرد جنس  نیصوانند در رابطه بم    ه  ی رید  ررذاریصاث

 م ی رمسیقیو غ   مینده، نقش مسیقین الزم اس  صا در مطالعاد آیررار ن رتیه اند. بنابرا    نند، مورد بررس

  در  یر جنسی ننده میغ   یشود نقش صعدم  شن ادیشود. پ   بررس  جنس یمانند خود ارآمد ی  رهایمیغ

 رد.  یمورد صوجه ررار ر ی بعدهای مد 

و     رمنطقیغ   یباورها    نیبشیزنان در پ    بر نقش عملكرد جنس    پژوهش حاضر مبن  ی هااتیهی صوجه به    با 

- و ارصباطاد جنس   سالم  جنس  ، ارصقاء دانش جنس  یبرا   آموزش  یهابرنامه  دشوم   شن ادیخودپنداره پ 

باورها  یبرا    عاطز اجرا شود. در ن ر ررتین  برنامه   رمنطقیغ   یزنان  و مداخالد روان    آموزشهای  در 

ا  ،  و عاطز   از اخیالالد جنس  یریش یصواند در پ م   ، شناخی  نرو ی اهش و درمان آن ها موثر باشد. از 

روتم   شن ادیپ  صغ   ی صعدهای  شود  آص  نیا  رییو  مداخالد  در  ر   باورها  ررار  صوجه  پ رندیمورد   شن اد ی. 

برام  ب  یشود  رتیارها  شیریشناخ   از  های  طرحواره  ک،یولوژی یو ت   ییجنسهای  صزاود  ، جنس  ی اتراد 

 اجرا شود.  انیآموزان و دانشجودانش یدر دوران مدرسه و دانش اه برا هیپاهای  و ....آموزت  ییجنس

 موازین اخالقی 

شد. با     یرعا  یو رازدار   خصوف  میحر  نیآراهانه، صضم   یشام  اخذ رضا   اخالر  نیپژوهش مواز  نیدر ا

 نندران در مورد ها، شر  سؤا    صمام   یبه صكم دیها ضمن صأ پرسشنامه    یو زمان صكم  طیصوجه به شرا

 ررتیند.  رارصح  مداخله ر  یخروج از پژوهش مبیار بودند. پس از اصمام پژوهش رروه رواه ن

 سپاسگزاری

از  ل  سیندرانینو دانسییند  یه  الزم  خیود  بیر  حاضیر  شیر     یاتیراد  یهیپژوهیش  پژوهیش  در   یه 

 . یدینمودنید،  میا  صشیكر و سیپا  خیود را ابیراز نما

 مشارکت نویسندگان 
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دانش اه آزاد     او  بود  ه صوسط معاون  پژوهش  سنده ینو   پژوهش حاضر حاف  اریبا  از طرح پژوهش

  ،شناس روت  ،سازیمز وم   ، پژوهش در طراح  نیا  سندهیاس . نو  دهیرس  بیصوبه ص  یواحد سار   اسالم

 نقش داش .  یساز ی و ن ا  یراسیاریو س، نویشپی  ها،داده یآمار  صحلی ها، داده یرردآور

 تعارض منافع 
 و صعارض مناتع ندارد.    مال   مقاله حام  نیا سندران،یبنا بر اظ ار نو
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 ( FSFIزنان روزن و همکاران ) یپرسشنامه عملکرد جنس 
 محیرم خانم

 به اس  ممكن  ه  صا آنجا لطزاً    .دهد  م ررار سنجش مورد  رذشیه هزیه چ ار   ط در  را  شما   جنس های  پاسخ  و احساساد حاضر پرسشنامه
 .خواهد شد ین  دار  محرمانه طور به شما یهاپاسخ   ه دی باش مطمئن  .دیده پاسخ فادرانه سؤاالد

 .دییمشبص نما ره ی دا  عالم  با را ن رصان مورد پاسخ  اس  الزم ضمناً .دی ده پاسخ ک ی تقط  پرسش هر به لطزاً

 .اس   كین د و معاشقه مالطز ،  جنس  یتعال از من ور  :جنسی فعالیت

 د؟ یداشته ا یجنس تیفعال داشتن  به لیتما چقدر گذشته، هفته چهار یط در -1

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م مقدار= 2 

 چی= ه1 

 است؟  بوده چقدر یجنس تیفعال به شما لیتما شدت  زانیم گذشته، هفته 4 یط در -2

 = خیل  باال 5 

 = باال 4 

 = در حد معمول 3 

 = پایین2 

 = خیل  پایین یا هیچ1 

 د؟ یشده ا ،یجنس تیفعال هنگام  )سر حال بودن( در ی جنس جییته دچار چقدر گذشته، هفته چهار یط در -3

 .نداشیه ام  جنس  ی= تعال0 
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 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 است؟  بوده چقدر یت جنسیفعال هنگام  )سر حال آمدن( در یجنس جییشدت ته زان یم گذشته، هفته چهار یط در -4

 .نداشیه ام  جنس  ی= تعال0 

 باال  لی= خ5 

 باال = 4 

 = در حد معمول 3 

 = پایین2 

 = خیل  پایین یا هیچ1 

 )سر حال آمدن(   یجنس جییته دچار ،یجنس تیفعال هنگام  در که دیبود جمع خاطر گذشته، چقدر هفته چهار یط در  -5

 شوید؟ می

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 جمع  خاطر ادیز  لی= خ5 

 جمع  خاطر  لی= خ4 

 جمع  خاطر یحد = صا3 

 جمع  خاطر   م= 2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 د؟ یبود تمندیرضا ،یجنس تیفعال هنگام )سر حال آمدن( در یجنس جییته از  چقدر گذشته، هفته چهار یط در -6

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 د؟ یرطوبت )رطوبت مهبلی( شده ا دچار ،یجنس  تیفعال هنگام  در  چقدر گذشته، هفته چهار یط در -7

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
داشته  یو سخت مشکل رطوبت )رطوبت مهبلی( چقدر به دنیرس یبرا ،یجنس تیفعال هنگام در گذشته، هفته چهار یط در  -8

 د؟ یا

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 رممكن یغ و  سبی  ین ا  = ب5 

 بود  مشك   لی= خ4 

 بود  = مشك 3 

 بود مشك    م = مقدار2 

 نبود  مشكل چیه باًی= صقر1 

 

 بود؟ شما ماندگار رطوبت )رطوبت مهبلی( در چقدر ،یجنس تیفعال شدن  تمام  از پس یحت گذشته، هفته چهار یط در -9
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 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 مشکل رطوبت )رطوبت مهبلی( چقدر یماندگار ی برا  ،یجنس تیفعال شدن  تمام  از پس یحت گذشته،  هفته  چهار یط در  -10
 د؟ یداشته ا  یسخت و

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 رممكنیغ و  سبی  ین ای= ب5 

 بود  مشك   لی= خ4 

 بود  = مشك 3 

 بود مشك    م = مقدار2 

 نبود  مشكل چیه باًی= صقر1 

 ارگاسم )اوج لذت جنسی( رسیدید؟ به چقدر ،یجنس تیفعال هنگام  در گذشته، هفته چهار یط در -11

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 یو سخت مشکل ارگاسم )اوج لذت جنسی( چقدر به دنیرس یبرا ،یجنس تیفعال هنگام  در گذشته، هفته چهار یط در  -12

 د؟ ی داشته ا

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 رممكنیغ و  سبی  ین ای= ب5 

 بود  مشك   لی= خ4 

 بود  = مشك 3 

 بود مشك    م = مقدار2 

 نبود  مشكل چیه باًی= صقر1 

داشته   یتمندیرضا ارگاسم )اوج لذت جنسی( چقدر به  دن یرس از ،یجنس  تیفعال هنگام  در گذشته، هفته چهار یط در  -13

 د؟ یا

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 بودم  راض  لی= خ5 

 بودم   راض یحد صا= 4 

 )نه راض  نه ناراض ( یمساو باًی= صقر3 

 بودم   ناراض یحد = صا2 

 بودم   ناراض  لی= خ1 

داشته   یتمندیرضا چقدر ،یجنس تیفعال  هنگام  در همسرتان با یجانیه یکینزد  احساس از گذشته، هفته چهار یط در  -14

 د؟ یا

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 بودم  راض  لی= خ5 

 بودم   راض یحد = صا4 

 )نه راض  نه ناراض ( یمساو باًی= صقر3 

 بودم   ناراض یحد = صا2 
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 بودم   ناراض  لی= خ1 

 د؟ ی داشته ا یتمندیرضا همسرتان  با یجنس رابطه از  چقدر گذشته، هفته چهار یط در -15

 بودم  راض  لی= خ5 

 بودم   راض یحد = صا4 

 )نه راض  نه ناراض ( یمساو باًی= صقر3 

 بودم   ناراض یحد = صا2 

 بودم   ناراض  لی= خ1 

 

 د؟ یداشته ا  یتمندیرضا چقدر خود یجنس ینزدیک از مجموع  در گذشته، هفته چهار یط در -16

 بودم  راض  لی= خ5 

 بودم   راض یحد = صا4 

 )نه راض  نه ناراض ( یمساو باًی= صقر3 

 بودم   ناراض یحد = صا2 

 بودم   ناراض  لی= خ1 

 د؟ یکرده ا تجربه را یناراحت و درد  چقدر ،یکینزد هنگام  در گذشته، هفته چهار یط در -17

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 د؟ یکرد تجربه را یناراحت و  درد چقدر ،یکی نزد از پس  ای و  بدنبال گذشته، هفته چهار یط در -18

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 شهیهم باًی= صقر5 

 اوراد  شیری= ب4 

 اوراد   = راه3 

   م = مقدار2 

 چ یه ا ی چیه باًی= صقر1 
 بود؟  چقدر شما یناراحت و درد  شدت ،یکی نزد از پس ای و هنگام  در گذشته، هفته چهار یط در -19

 نداشیه ام   جنس  ی= تعال0 

 اد یز  لی= خ5 
 اد ی= ز4 

 میوسط  حد = در3 

 =  م2 

 چ یه ای  م  لی= خ1 

 *** 

 ایماده   100  –پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 

باشید. مواق یا مبالف  ها  آن  این پرسشنامه شام  جمالص  درباره باورها و احساساد شما نسب  به چی های مبیلف اس   ه ممكن اس  شما با

  صوجه داشیه باشید  ه در این پرسشنامه جوا  فحیح یا غلط وجود ندارد ، الزم نیس  ذرباره هر جمله زیاد تكر  نید . سریع عالم  ب نید و 

پاسخ   خودداری  نید. با صوجه به مقیا  زیر "نه مبالف " و  "نه مواتق  " به سراغ جمله بعد بروید . سع   نید حی  االمكان از پاسخ به مورد 

 خود را انیبا   نید.

 = به شدد مواتق  5= صا حدی مواتق ... 4= نه مبالف و نه مواتق ... 3= صا حدی مبالف ...  2= به شدد مبالف ... 1
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            نند.برایم م م اس   ه دی ران مرا صایید   1

           از شكس  خوردن مینزرم.  2

           آیند.م  خطا اران س اوار مجازاص  هسیند  ه به آن ررتیار  3

           پذیرم.م  هر حادثه یا اصزار  را بدون صر  و وحش  ، عارالنه 4

           انسان در هر شرایط   ه ببواهدم  صواند خوشحا  باشد.  5

           صرسم.م  از انجام دادن  ارهای پر دردسر  6

           م م خودداری  نم.های  نم از صصمیم ریریم  همیشه سع   7

هر شبص  در زندر  به یک انسان روی صر از خود برای اصكا و مشورد نیازمند    8

 اس .

          

           شود.م  ررگ زاده عارب  ررگ  9

           برای انجام دادن هر  اری تقط یک راه درس  و فحیح وجود دارد.  10

           احیرام رذاردن به دی ران را دوس  دارم، ول  نه به هر ریمی   11

            نم.م  صوانم از ع دهآن به خوب  برآیم، دورینم  از انجام دادن  اری  ه  12

           رری ند.م  مجازاص   ه س اوار آن هسیندا عر جناییكاران از  13

           شوم[.نم   رردم ]نم   ارر از چی ی نا ام شوم براشزیه  14

           شود نه اوضا  زندر .م  این برداش  ما از وضع زندر  اس   ه باعث آشزی    15

           شوم.م  به ندرد ن ران آینده  16

ع ده منوری     17 بر  هم  ه خسیهم    اری  اندازه  هر  باشد، سع  باشدبه     ننده 

  نم آن را انجام بدهم.م 

          

            نم در امور م م با یک ترد روی صر از خودم مشورد  نم.م  همیشه سع   18

اثراص   ه حوادث رذشیه بر ما داشیه    19 اند،  صقریبا غیر ممكن اس   ه بیوان بر 

 صغییر ایجاد رد.

          

           برای انجام دادن هر اری ، تقط یک راه  ام  وجود دارد.  20

           عالره مند هسیم همه مرا دوس  داشیه باشند.  21

           مای  نیسیم با اتراد روی صر از خودم به رراب  بپردازم.  22

           باید سرزنش و صوبیخ نمود. نند م   سان  را  ه خطا  23

           زندر  من باید ب یر از وضع  باشد  ه االن هس .  24

           هر شبص خودت عام  اوضا  و احوا  خودت اس .  25

           صوانم بعض  دلواپس  ها را از ذهن خود دور  نم .نم  اغلب  26

            نم.م  مشكالد خودداریمن از رو به رو شدن با   27

           انسان نیازمند اصكا به ترد روی صر از خود اس .  28

یک بار زندر  شما را شدیدا صح  صاثیر ررار داده، دلیل  ندارد  ه  ای  ارر حادثه  29

 اثر آن در آینده نی  وجود نداشیه باشد.

          

           مشكالد زندر  وجود دارد.به ندرد یک راه اسان برای ح   30

           صوانم خودم را دوس  داشیه باشم، حی  ارر دی ران از من بدشان بیاید.م  من  31

           دوس  دارم در انجام دادن  ارها موتق باشم ، ول  نه به هر ریم .  32
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           اتراد تاسد باید به شدد صنبیه شوند.  33

           شوم.م  آید، به شدد ناراح م  چی ی  ه بدماز  34

           عام  بدببی  هر شبص  خودت اس .  35

           شوم.م  جلوریری  نم، ناراح ای ارر نیوانم از ورو  حادثه  36

            نم صا آنجا  ه ممكن اس ، سریع صصمیم ب یرم.م  همیشه سع   37

           باشم.م  میك ها آن معین  هسیند  ه من به اشباص   38

           باشد.م   انسان به شدد میاثر از رذشیه خود  39

           در زندر  ما بعض  مشكالد به طور طبیع  وجود دارند. 40

           ارر شبص  از من مینزر باشد، این مشك  خود اوس  نه من.  41

           خیل  م م اس   ه در هر اری موتق باشم.برای من   42

            نم.م  به ندرد دی ران را به خاطر خطاهایشان لعن و نزرین  43

           وارعی  ها را باید پذیرت  ، هر چند  ه با خواس  ما ما ناسازرار باشند. 44

           خودت ببواهد.یک ترد همیشه غم ین و عصبان  نبواهد بود، م ر آن  ه   45

           را ندارم. "د  به دربا زدن "من جراد  46

           زندر  آنچنان  وصاه اس   ه هیچ  اری در آن لذد ببش نیس .  47

 من دوس  دارم در هر اری روی پای خود بایسیم. 48
     

 ارر صجار  مبیلز  داشیم، االن وضعم ب یر بود. 49
     

 تقط یک راه درس  وجود دارد.ای برای ح  هر مساله 50
     

 انجام دادن  اری برخالف انی ار دی ران توق العاده مشك  اس . 51
     

برم و م م نیس  چقدر در آن موتق بوده  م  از هر تعالیی  به خاطر خودت لذد 52

 ام.

     

 اس .صر  از  یزر و مجازاد، در خو  بودن انسان موثر  53
     

  نم.م  ارر  اری من را اذی   ند، به طور  ل  آن را رها 54
     

صواند به خوشحال  مطلو  خود دس   نم   بیشیرین مشك  یک انسان این اس   ه  55

 یابد.

     

 شوم.م  ه ندرد به خاطر مسائ  آینده مضطر  56
     

 روم.م  به ندرد در  اری طزره  57
     

 مقابله  نم.ها  آن  صوانم وارعی  مشكالصم را بز مم و بام   صن ا  س  هسیم  همن   58
     

  نم صجار  رذشیه ، ا نون نی  بر من اثر داشیه باشد.م  به ندرد تكر 59
     

  نیم.م   ما در ج ان  پر از شانس و صصادف زندر  60
     

 حیما الزم نیس .دوس  دارم مورد صایید دی ران وارع شوم، اما   61
     

 شوم.م  از من ب یر باشد، ناراح ای ارر شبص  در زمینه 62
     

 هر انسان  ذاصا خو  اس . 63
     

دهم و بیشیر از آن نی  از خود انی اری م    هر  اری را در حد صوان خود انجام 64

 ندارم.

     

آشزیهای  هیچ حادثه  65 را  ما  به خود  باعث   ند،  نم   خود  آن  از  ما  برداش   بلكه 

 شود.م  ناراحی  ما

     

 من به شدد ن ران بعض  حوادث آینده هسیم. 66
     

 انجام دادن  ارهای ناخوشایند روزانه برای من مشك  اس . 67
     

 از  س   ه ببواهد در  ارهایم به جای من صصمیم ب یرد، مینزرم. 68
     

 رذشیه خود هسییم.ما اسیر اَعما   69
     

 به ندرد برای هر  اری یک راه ح  بسیار خو  و  ام  وجود دارد. 70
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  نند.م  اغلب ن ران این هسیم  ه دی ران صا چه اندازه مرا صایید 71
     

 شوم.م  ارر اشیباه  نم به شدد عصبان  72
     

 درسیكار و خرابكار یكسان ببارد.ناعادالنه اس   ه باران رحم  بر روی  73
     

 ریرم.م  من زندر  را آسان 74
     

 انسان باید با چ ره رشاده به اسیقبا  مسائ  ناخوشایند زندر  برود. 75
     

 صوانم از زندر  خود دور  نم.نم   صرس  را  ه از بعض  چی ها دارم، 76
     

  ننده اس .یک زندر  مرته به ندرد خوشبب   77
     

 پذیرم.م  به راحی  نصیح  دی ران را 78
     

صواند زندر  انسان را آن چنان صح  صاثیر ررار دهد  ه اثر آن برای  م  یک اصزاق 79

 همیشه بار  بماند.

     

 برای ح  هر مشكل  باید   دنبا  راه ح  عمل  بود، نه  ام  صرین راه ح  آن. 80
     

 ن ران  عمده من این اس   ه مردم چه احساس  نسب  به من دارند. 81
     

 شوم.م  غالبا از  وچكیرین اصزاق بدی به شدد ناراح  82
     

 دهم صا اشیباهاصش را جبران  ند.م  وری  از  س  خطای  ببینم به او ترف  83
     

 از داشین مسئولی  مینزرم. 84
     

 ندارد ه همیشه غم ین و اتسره باشم.دلیل  وجود  85
     

 همیشه ن ران ورایع  مانند جنگ ، صورم، ن ران   مبود و حوادث هسیم. 86
     

 صوانم خوشحا  باشم  ه در ح  مشكل  موتق شوم.م  وری  87
     

 وابسی   به دی ران صنزر آور اس . 88
     

 صغییر داد.صوان نم  ذاد انسان را هیچ ور  89
     

  نم هر اری را باید از راه درس  خودت انجام داد.م  احسا  90
     

 رردم.نم  شوم ، ول  به شدد آشزیهم  ارر مورد انیقاد وارع شود،  م  ناراح  91
     

 صرسم.م  از انجام دادن  اری  ه در آن م ارد ندارم، 92
     

 این  ه  ار بدی هم مرصكب شده باشد.هیچ شبص  ذاصا پس  نیس ، ولو  93
     

 شوم.م  به ندرد به خاطر اشیباه دی ران عصبانب 94
     

  ید.م   هر شبص  خودت ج نم خشم و ناراحی  را در د  خود ایجاد 95
     

 من اغلب ن رانم  ه ارر در یک مورعی  خطرناک ررار ب یرم، چه باید بكنم. 96
     

 ضروری باشد آن را انجام خواهم داد، هر چند ناخوشایند باشد.ارر  اری  97
     

 انی ار ندارم دی ران به تكر رتاه و آسایش من باشند. 98
     

  نم.نم  من با صاسف و اندوه به رذشیه ن اه  99
     

 همیشه این طور نیس   ه شرایط آرمان  باشد. 100
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between sexual 

function and irrational beliefs and self-concept in women. Method: The present 

study is a correlational descriptive method. The statistical population of this 

study includes married women aged 20-40 years living in Tehran (regions 1 and 

3) who were studied in the spring of 1400. In this study, the sample size was 

estimated by Tabachink and Fidel formulas of 116 people, which was reduced 

to about 140 people, and in order to be optimized for generalization to the 

community, we were able to use 216 people who were selected by sampling 

method and selected voluntarily. The Rosen et al.'s (2000) Women's Sexual 

Performance Questionnaire, Jones (1969) Irrational Beliefs Questionnaire, and 

Beck and Steer (1978) Self-Esteem Questionnaire were used to collect data.  The 

present study was analyzed using regression test. SPSS software version 25 was 

also used for data analysis. Results: The results showed that among the 

components of sexual function, psychological stimulation, humidity and 

satisfaction in a negative way and sexual pain in a positive and significant way 

predicts irrational beliefs in women (P<0.01). The results also showed that 

among the components of sexual function, sexual desire (p<0.05, β=  0.191) and 

satisfaction (p<0.05, β= 0.117) were positive and sexual pain (p<0.05, β= 0.404) 

negatively and significantly predicts self-concept in women.  Conclusion: 

Based on the findings of the present study, psychological stimulation predicts 

negative moisture and satisfaction and sexual pain positively and significantly 

predicts irrational beliefs in women. It also predicts sexual desire and 

satisfaction in a positive way and sexual pain in a negative and meaningful way 

in women. 
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