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چکیده
زمینه و هدف :مسائل جنسی از نیازهای زندگی زناشویی می باشند و سازگاری در روابط جنسی و تناسب و تعادل در
آن از مهمترین علل خوشبختی و موفقیت زندگی زناشویی است .پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری عملکرد
جنسی بر اساس هویت جنسیتی و خودپنداره جنسی در زنان بهواسطه نمایه توده بدنی انجام شد.

کلید واژهها:
نمایه توده بدنی عملکدرد
جنسی خودپنداره جنسی
هویت جنسیتی

روشها :مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری مورد مطالعه را زنان مراجعهکنندده بده مراکدس سد،مت
شهرستان کرج در سال  7931تشکیل میدادند .تعداد  055نفر از زنان که م،کهای ورود بده پدژوهش را داشدتند بدا
روش نمونهگیری چندمرحله ای انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده از ابسارهای روا و پایا جمعآوری و بده روش
مدلسازی معادالت ساختاری بهوسیله نرمافسار آماری  SPSSنسخه  39و  AMOS39تحلیل گردید.
نتایج :بر طبق نتایج مدل از برازندگی مطلدوبی برخدوردار اسدت = = 39.7, CFI =5933, RMSEA

χ3/df

 .)5950مسیر هویت جنسی خودپنداره جنسی و نمایه توده بدنی به عملکرد جنسی منفی و معندادار اسدت .)P>5/57
تمامی حقوق نشرر رررای

مسیر هویت جنسی به نمایه توده بدنی منفی و معنادار و مسیر خودپنداره جنسی به نمایه توده بددنی مببدت و معندادار

دانشگاه علرو پشکرکی

است  .)P>5/57هویت جنسی خودپنداره جنسدی و نمایده تدوده بددنی  %17/0واریدان

تررررت حيدري ر محفررو
است.

عملکدرد جنسدی را تبیدین

میکنند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج برداشت شخص از تمای،ت جنسی بهعنوان هویت جنسیتی باورهای جنسی بهعندوان
خودپنداره جنسی و نمایه توده بدنی نقش پیشبینی کننده ای در عملکدرد جنسدی زندان دارد .پیشدنهاد مدی گدردد در
مشاوره و درمان به نمایه توده بدنی بهعنوان عامل مهمی در افسایش عملکرد جنسی زنان توجه گردد.

مقدمه
و جسا

عملک د جنسی جنبه مهمی از کیفیت زندیی زناشاویی اسات و

بهداشت جنسی نوعی هماهنگی میاا ذها ،احساا

است که به رشد جنبههاي عقالنی و اجتماعی انساا در مسای

یک چ خه پاسخ چهار م حلهاي شاامل میال جنسای ()desire

رشد شخصیت او کمک می نماید ( .)1یکی از بزرگت ی ،مسائلی

ب انگیختگاای ( )excitementاوج لاا ت جنساای ()orgasm

که بیش از ه چیز زنادیی فا دي و اجتمااعی انساا را تحات

ف ونشاینی ( )resolutionبا اي آ مشاخ

تأثی ق ار میدهد تمایالت جنسی است و ارضاء ای ،تمایالت به

تمایالت جنسی هموار م کاز توجاه عالقاه و کنوکااوي بشا

نحو مطلوب در تکوی ،رشد شخصیت ف د نقاش مهمای دارد و

بود و تأثی غی قابل انکاري با کیفیات زنادیی فا د و شا یک

یکی از مه ت ی ،علل خوشابختی و موفقیات زنادیی زناشاویی

جنساای او دارد ( .)4عملک ا د جنساای ممکاا ،اساات تحاات تااأثی

تلقی می ی دد (.)2

است

شاد اسات (.)3

اختالالت هیوانی و ناآیااهی از کاارک د فیزیولاوییکی

آدرس نويسنده مسئول :کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه روانشناسی سالمت
آدرس پست الکترونيکgh.tarnas@yahoo.com :
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رفتار جنسی ق ار یی د ( .)5همچنی ،ای ،ویژیی زندیی افا اد را

و خود ارزیابی ها فا د از ماهیات زنادیی جنسای خاود اسات.

تحت تاثی قا ار

خودپندار جنسی ارائه یک شناخت از جنبههاي جنسی ها فا د

داد ( )6و از سویی دیگا بخاش مهمای از بهزیساتی شخصای

اساات .چنااا کااه ایاا ،شااناخت ساابب تغییا در ف آینااد روا –

محسوب می ی دد (.)7

شناختی افا اد در رواباج جنسای شاد و با رفتاار و عملکا د

یکی از ای ،عوامل مها تییای،کنناد در عملکا د جنسای هویات

جنسی آنا تاأثی مای یا ارد ( .)14نمایاه تاود بادنی ( Body

جنسیتی است .هویت جنسی تصوی ي است که ه ف د بهعناوا

 )Mass Indexیکی دیگ از ویژییهاي ف دي است کاه عملکا د

یک م د یا ز از خود دارد .هویت جنسی انسا تحات تاأثی دو

جنسی ( )15و کیفیت زندیی اف اد را تحات تاأثی قا ار مایدهاد

مؤلفه اکتسابی و غی اکتسابی تکوی ،مییابد .جنس بهعنوا یاک

( .)16ی چه ارتباط اختالی عملک د جنسی با چاقی در ما دا و

عامل غی اکتسابی شامل ویژییهاي زیستی کالبدي جسمانی و

زنا مورد مطالیه ق ار ی فته است ( )17اما ای ،مها در ایا ا

ک وموزومی است که م د و ز را از یکدیگ متمایز مایساازد؛

کمت مورد مطالیه ق ار ی فته است و ای ،موضوع بهعنوا یاک

اما جنسیت به عنوا یک عامل اکتساابی ز و ما د را از جهات

عامل نگ ا کنند در سالمت عمومی اف اد مط ح اسات ( .)18باا

ویژییهاایی

توجه به مطالاب پیشاگفت و باهمنظاور پوشاش خا اطالعااتی

شکل می یی د که اغلب باه عناوا خصويایات ویاژ دو جانس

موجود ای ،پاژوهش باا هادد تادوی ،مادی سااختاري عملکا د

در غلبه ب مشکالت و تنشهاي زندیی روزم

اجتماعی ف هنگی از یکدیگ جدا میکند و ب اسا
محسوب میشود (.)8

جنسی ب اسا

ب طبا شاواهد بیماارا مباتال باه اخاتالی هویات جنسایتی در

بواسطه نمایه تود بدنی انوا شد.

مقایسه با سای اف اد درجاتی از اخاتالالت شخصایت را نشاا
می دهند ( .)9در همای ،زمیناه مشاخ

هویت جنسیتی و خودپنادار جنسای در زناا

روشها

ی دیاد کاه ماادرا باا

مطالیه از نوع تويایفی همبساتگی باود .جامیاه آمااري ماورد

را

مطالیه را زنا م اجیهکنند باه م اکاز ساالمت کا ج در ساای

اختالی هویات جنسایتی تمایال باه رفتارهااي جانس مخاال
یزارش نمودند (.)11

 1397تشکیل می دادند .تیداد  511نف به روش چندم حله اي با

همچنی ،شواهد نشا میدهد که بچههااي داراي اخاتالی هویات

توجه به مییارهاي ورود به روش نمونهیی ي چندم حلاه اي از

جنسیتی دچار اضط اب نگ انی افس دیی و مشکالت عاطفی و

بی ،مناط  12یانه شه ستا ک ج انتخاب شدند.

رفتاااري هسااتند .تیاادادي از بچااههااا نیااز مشااکالت یااادیی ي و

داد ها با استفاد از پ سشنامه عملک د جنسی پ سشنامه چناد

م دودشد در مدرسه را تو به ک د و تالش با اي خودکشای

وجهی خودپندار جنسی و پ سشنامه هویت نقاش جنسایتی در

در س ،بلوغ در بی ،آ ها زیاد بود است (.)11

ف هنگ هاي مختل

نقش خانواد در شاکل دهای متیاادی و پایادار هویات جنسایتی

داراي  19سؤای است که عملک د جنسی زنا را در  6حوز میل

ف زندا یکی از مه ت ی ،دشاوارت ی ،و در عای ،حاای ف یا

جنسی تح یاک روانای رطوبات اریاسا رضاایتمندي و درد

جمع آوري ی دید .پ سشنامه عملک د جنسی

ت ی ،مداخلهی يهاي ت بیتی است که تأثی بسازایی در آیناد و

جنسی میسنود ( .)19پایایی مقیا

س نوشاات کودکااا ب جاااي مااییاا ارد ( .)12یکاای دیگاا از

 1/79تا  1/86یزارش شد است ( .)21 ,21در پاژوهش حاضا

متغی هاااي تأثی ی ا ار ب ا عملک ا د جنساای خودپناادار جنساای

ضاا یب پایااایی اباازار  1/94بااود .در ایاا ،پ سشاانامه باا اي

( )concept-sexual selfاسات .خودپنادار جنسای بخشای از

سؤایهاي حوز میل جنسای امتیااز  1-5با اي تهیایج جنسای

ف دیت یا خودجنسی است؛ باه عباارتی درف فا د از تماایالت و

رطوباات مهبلاای درد مقارباات و اریاساا امتیاااز  1-5و باا اي

ی ایشااات جنساای خااود همااا خودپناادار جنساای اساات (.)13

سؤاالت رضایت مندي جنسای امتیااز  1-5یاا  1در نظا ی فتاه

خودپندار جنسی طی ف آیناد رشاد روانای اجتمااعی همگاا و

میشود .نم

يف حاکی از آ است که فا د در طاوی  4هفتاه

همسو با ط حاوار جنسای ( )sex schemeدر ها فا د شاکل

ی شته فیالیت جنسی نداشته است .حداکث نم

در پژوهشهااي یوناایو

ب اي ه حوز

مییی د .ای ،پدید ي روانی عاملی ب اي تسهیل آیاهی شاناخت
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 31است .به طور کلای نما

بیشات

نشانگ عملک د بهت جنسی میباشد.
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شا ا کتکننااادیا  22/74 ± 3/76باااود .ساااای ویژیااایهااااي
دموی افیک در جدوی  1یزارش شد است.

پ سشنامه چند وجهی خودپندار جنسای ( Multi-dimensional

جدول  .1متغیرهای دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه

 )Sexual Self-Concept Questionnaireداراي  21خ د مقیاا
است که ب اساا

یاک طیا

متغییر

لیکا ت  5درجاهاي نما یا اري

ماایشااود .ایاا ،خاا د مقیااا هااا شااامل اضااط اب جنساای
شاانس اشاتغای ذهنای

رضایت جنسی کنت ی جنسی توسج دیگ ا
ت

ط حوار جنسای

از سکس پیشگی ي از مشکل جنسای افسا دیی جنسای

 12تا  12سال

117

 12تا  42سال

215

34

 41سال به باال

178

42

کمبود وزن شدید

67

14

عادی

286

25

اضافه وزن

147

42

دیپلم و زیردیپلم

119

13

فوق دیپلم و

269

23

نمایه توده بدنی

کنت ی جنسی درونی است .نساخه فارسای ایا ،پ سشانامه 78
سئوای و  18حیطه دارد و حیطهها به حیطاههااي بزریتا ي باه
نا هاي خودپنادار جنسای منفای خودپنادار جنسای مثبات و

فراوانی درصد
11

سن

خودکارآماادي جنساای هوشاایاري جنساای انگیاازش اجتناااب از
سکس پ خط کنت ی جنسی ب اسا

43

سطح تحصیالت

لیسانس

خودپندار جنسی موقییتی طبقهبندي میشوند .ابیاد خودپندار
مثبت شامل خود کارآمدي جنسی آیاهی جنسی انگیاز با اي
اجتناب از روابج جنسی پ خط اشتیاق جنسی نظارت و پایش

وضعیت

جنسی شهامت و ج ات جنسای خاوشبینای جنسای انگیازش

اقتصادی

باالتر از لیسانس

112

11

پایین

67

14

متوسط

321

23

باال

112

14

جنسی اعتبار و ارزشامندي جنسای مادی یت مساائل جنسای
پیشاگی ي از مشاکالت جنسای و رضاایت جنسای اسات .ایا،

در جدوی  2میانگی ،انح اد استاندارد و ض ایب همبستگی بی،

پ سشنامه در پژوهش فی وزي اعتباریابی شاد اسات ( .)22در

متغی هاي پژوهش را و همچنای ،شاواهد م باوط باه همخطای

پژوهش حاض پایایی ابزار  1/94بود.

بود نیز ارائه شد است.
نیز از 16

ب طب نتایج جدوی  2ض یب همبستگی پی سو بای ،عملکا د

پ سشنامه هویت نقش جنسیتی در ف هنگهاي مختل

یویااه و  2خاا د مقیا (خصوياایات م دانااه ( 8سااؤای) و

جنسی با هویت جنسی خودپندار جنسای و نمایاه تاود بادنی

خصويیات زنانه ( 8سؤای) تشکیل شد اسات .پ سشانامه در

ارتبج مینادار نشا داد (.)p<1/11

لیک ت  7یزینه اي(ه یز( )1تا همیشه( ))7نم ی اري

غالب طی

شد است .در یک پژوهش پایایی ای ،ابازار  1/86با آورد شاد

جدول  .1ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

است ( .)23در مطالیه بداقی و همکارا پایایی پ سشانامه با اي

متغیرهای تحقیق

کل ساؤاالت و زی مقیا هاي آ از  1/73تاا  1/82متغیا باود

 .1عملکرد جنسی

-

( .)24در پااژوهش حاضا پایااایی اباازار  1/79بااود .داد هااا بااا

 .1هویت جنسی

1/445

استفاد از تحلیل کواریانس و ری سایو و باا اساتفاد از نا

 .4خودپندددددددداره

افزار  SPSSنسخه  23و  AMOS23انوا ی دید.

جنسی

1

1

3

4
-

1/677

1/221

-

در پااژوهش حاض ا  511ز متأهاال بااا میااانگی ،ساانی ±4/91

 .3نمایه توده بدنی

-1/458

-1/247

-1/311

-

میانگین

59/98

56/16

241/71

22/74

 31/16مشاااارکت داشاااتند .میاااانگی ،نمایاااه تاااود بااادنی

انحراف استاندارد

15/24

12/99

45/75

3/76

نتایج
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چگونگی ب ازش مدی ساختاري با داد هاي یا دآوري شاد باا

مطلوبی ب خوردار نبود .پس از ب رسی و اعماای شااخ

استفاد از روش مدییابی میادالت ساختاري مورد آزمو ق ار

ايالحی پیشنهادي (همبساته کا د خطااي آیااهی جنسای باا

ی فت .از جمله مف وضههاي مدی یاابی عاد همخطای چندیاناه

انگیز ب اي اجتناب خطاي اشاتیاق جنسای باا مادی یت مساائل

بی ،متغی هاي پژوهش است .مقادی ضا ایب تحمال متغی هااي

جنسی خطاي انگیزش جنسی با اعتبار و ارزشامندي جنسای از

پیش بی ،بزریت از  1/1و مقاادی عامال تاور واریاانس با اي

متغی خودپندار جنسی و همبسته ک د خطاي تح یاک روانای

ه یااک از آ هااا کااوچکت از  11اساات .ایاا ،یافتااههااا نشااا داد

با رطوبت و میال از متغیا عملکا د جنسای) عاالو با بهباود

مف وضه عد همخطی بای ،متغی هااي پاژوهش ب قا ار اسات.

هاي ب ازش مدی خی دو نیز کاهش پیدا ک د .در نتیواه

به منظور ارزیابی ب ازش مدی پیشنهادي از تیدادي شاخ

هاي

ب ازناادیی اسااتفاد شااد .ماادی پیشاانهادي در ابتاادا از ب ا ازش

شاخ

هااي

مدی ساختاري نیز همانند مدی انداز یی ي با داد هاي ی دآوري
شد از ب ازش مطلوبی ب خوردار شد.

جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازندگی

مدل تدوین شده

مدل اصالح شده

نقطه برش

مجذور کای

1269/37

884/16

-

درجه آزادی مدل

321

314

-

1/df

3/96

2/81

کمت از 3

GFI

1/83

1/87

> 1/91

IFI

1/87

1/92

> 1/91

TLI

1/86

1/91

> 1/91

CFI

1/87

1/92

>1/91

RMSEA

1/17

1/16

< 1/18

هاااي

( .)β=-1/24 t=1/83همچناای ،ض ا یب مساای غی مسااتقی باای،

ب ازندیی مدی ايالح شد می توا یفت که مادی پیشانهادي از

هویاات جنساای و عملک ا د جنساای ( )β=1/14 t=2/87و ض ا یب

دیاادیا  Huو

مساای غی مسااتقی باای ،خودپناادار جنساای و عملک ا د جنساای

 Bentlerب اي اینکه یک مدی از ب ازش خاوبی ب خاوردار باشاد

مینادار نمیباشد (( )β=1/14 t=3/27جادوی )4؛ بنااب ای ،چنای،

مورد نیاز است .در مطالیه حاضا از آنواا

استنباط می ی دد که نمایه تود بدنی رابطه بی ،هویت جنسی و

که  CFI TLIو  IFIبزرگت از  1/9و  RMSEA < 1/18مطلوب

خودپندار جنسی را با عملک د جنسی میانوی نمیکند .محاسابه

و  x2/df >3 p>1/15ب ق ار است لا ا مای تاوا یفات کاه مادی

مو ور همبستگیهاي چندیانه ( )R1متغی هااي مکناو در مادی

پیشنهادي از ب ازندیی خوبی ب خوردار است( )25در جادوی 4

ساختاري نشا داد  %74/3از واریانس عملک د جنسی به وسیله

ض ا ایب مساای کاال مسااتقی و غی ا مسااتقی باای ،متغی هاااي

هویاات جنساای خودپناادار جنساای و نمایااه تااود باادنی تبیاای،

پژوهش در مدی ساختاري را نشا داد شد است.

میشود .شکل  .1مدی ساختاري پژوهش را نشا میدهد.

ب طب یافته هاا ضا یب مسای مساتقی بای ،هویات جنسای و

جدوی  5نشا میدهد کاه رواباج بای ،عامالهاا و نشاانگ هاي

عملکااا د جنسااای ( .)β=-1/38 t=5/61ضااا یب مسااای بااای،

م بوط به آ ها مینادار و در جهات ماورد انتظاار اسات .بادی،

خودپندار جنسی و عملک د جنسی ( )β=-1/61 t=7/27ض یب

ت تیب با توجه به ای،که بارهاي عاملی همه نشاانگ ها بااالت از

مسی بی ،نمایه تود بدنی و عملک د جنسای ()β=-1/17 t=1/34

 1/32بود و بناب ای ،همه آ ها از توا الز ب اي اناداز ییا ي

و نیز بی ،هویت جنسی و نمایه تود بدنی منفی و مینادار اسات

متغی هاي مکنو پژوهش حاض ب خوردار بودند.

با اسااا

نتااایج مناادرج در جاادوی  3و مقااادی شاااخ

ب ازناادیی خااوبی ب خااوردار اساات .ب ا اسااا
حداقل سه شاخ
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جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل ساختاری
مستقیم

غیرمستقیم

کل

مسیر

پارامتر استانداردβ

t

هویت جنسی ← عملک د جنسی

-1/38

5/61

خودپندار جنسی ← عملک د جنسی

-1/61

7/27

نمایه تود بدنی ← عملک د جنسی

-1/17

1/34

هویت جنسی ← نمایه تود بدنی

-1/24

1/83

خودپندار جنسی ← نمایه تود بدنی

1/25

5

هویت جنسی ← نمایه تود بدنی ← عملک د جنسی

1/14

2/87

خودپندار جنسی ← نمایه تود بدنی ← عملک د جنسی

-1/14

3/27

هویت جنسی ← عملک د جنسی

1/41

6/51

خودپندار جنسی ← عملک د جنسی

-1/65

7/64

آسیب هااي اجتمااعی مطا ح مای شاود عملکا د جنسای اسات.

بحث
هدد مطالیه حاض تدوی ،مدی سااختاري عملکا د جنسای با

عملک د جنسی بخشی از زندیی و رفتار انسانی است توجه باه

خودپندار و هویت با میانویی ي نمایه تود بدنی زناا

عواملی که منو به کاهش یا افزایش عملک د جنسی میشود از

اسا

م اجیه کنند به م اکز شه ک ج بود .نتایج بدست آماد بیاانگ

مسائل مه زندیی انسانی است.

ارتباط مستقی ه یک از متغب هاي هویت جنسیتی و نمایه تود

هویت جنسیتی خود بهعناوا یاک مفهاو ب ی فتاه از مباحا

بدنی با عملک د جنسی بود .همچنای ،هویات جنسایتی بصاورت

اجتماعی به طبقهبندي اجتماعی م ک و مؤن م باوط مایشاود

غی مستقی با واسطه نمایه تود بدنی با عملکا د جنسای رابطاه

( .)21یفته میشود که ز و م د موجوداتی دوجنسیتیاند و ای،

داشاات .ایاا ،یافتااههااا بااا نتااایج تحقیقااات پیشاای ،همسااو بااود

به ای ،میناست که ه کسی در وجاود ها عنصا زناناه و ها

(.)31-26 ,18 ,2

عنص م داناه دارد ( .)22باهعباارتی اعتقااد با ایا ،اسات کاه
هویات جنسایتی

جنسیت و هویت جنسایتی موموعاهاي از مفااهی اسات کاه در

زنانه و م دانه میتوا عملک د جنسی زنا را پیشبینی ک د .از

ف ایند رابطه ف د با دیگ ا و دنیاي اط اد سااخته شاد و یاک

نتایج پژوهش حاض نشا داد کاه با اساا

آنوا که یکای از مساائلی کاه اما وز در حاوز روانشناسای و
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شکل  .1مدل اصالحی رابطه بین هویت جنسیتی و خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی به واسطه نمایه توده بدنی در زنان
ساااخت ف هنگاای اساات .هویاات جنساایتی می ا د احساسااات و

تصور در مورد وضییت جنسای خاود ( )14ادراف و احساا

خصويیات فیزیکی است که هویت ف د را بیناوا یاک ما د یاا

مثبت و منفی شخ

ز شکل میدهد .موارد مختلفی ب شکلیی ي جنسایت زناناه و

وضییت جنسی خود است ( .)29خودپندار جنسی عبارت اسات

م دانه در زنا تأثی میی ارند عواملی مانند تو بیاات جنسای

از احساسات تصورات و باورهایی کاه افا اد در ماورد رواباج

شخصی عقاید و باورهاي ما هبی ف هنگای و هورماو هاا؛ از

ای ،احساسات تصاورات و باورهاا و

آنوا که ای ،تاثی ات در اف اد مختل

کامالً متفاوت است عملک د

درباار خاود باهعناوا تصاور در ماورد

جنسی دارند و ب اسا

رفتارهاي خود را تنطی میکنند .باورهاي منفی و غی واقعبینانه

جنسی تحت تأثی ای ،عوامال متفااوت خواهاد باود .با اساا

ساابب ناامیاادي و باایاعتمااادي و از همااه مهمت ا باع ا کاااهش

شواهد موجود ه چقدر زنا در بید خانوادیی هویت جنسایتی

خودپناادار جنساای نساابت بااه خااود مااییا دد ( .)34باورهااا و

داراي باورهاي سنتی باشند و هویتهاي جنسی زناناه در آناا

نگ شهاي جنسی زنا (باورها و عقایاد غی منطقای) مها تا ی،

پ رنگ ت باشد رضایت از زندیی در جامیه سنتی ای انی با اي

عامل در کاهش خودپندار جنسی و همچنی ،مه ت ی ،عامال در

آنا بیشت است ( .)32از جمله عوامل تاثی ی ار در اخاتالالت و

ابتال به اختالالت جنسی محسوب مییا دد .ایا ،افا اد رابطاهاي

عملک دهاي جنسی زنا

س د و اجتنابی با همس خویش دارند ( .)35ب طب شواهد اثا

هویت جنسیتی است (.)33

از ط فاای خودپناادار جنساای یکاای از اجاازاي مفهااو کلاایت ا

متقابلی بی ،خودپندار جنسای و عملکا د جنسای زناا وجاود

خودپندار است و بهمنظور نگ ش ف د نسبت به خود باهعناوا
جدول  .2ضرایب استاندارد
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مسیر

β

R1

t

هویت جنسیتی ← خصوصیات مردانه

1/58

1/31

7/23

هویت جنسیتی ← خصوصیات زنانه

1/67

1/46

8/24

خودپنداره جنسی ← اضطراب جنسی

-1/72

1/52

11/36

خودپنداره جنسی ← خود کارآمدی جنسی

1/52

1/27

8/68

خودپنداره جنسی ← آگاهی جنسی

1/63

1/4

9/69

خودپنداره جنسی ← انگیزه برای اجتناب از روابط جنسی پرخطر

1/72

1/52

11/36

خودپنداره جنسی ← اشتیاق جنسی

1/72

1/52

11/31

خودپنداره جنسی ← شهامت و جرات جنسی

1/7

1/49

11/21

خودپنداره جنسی ← خوش بینی جنسی

1/73

1/53

11/37

خودپنداره جنسی ← خود سرزنشی در مشکالت جنسی

-1/72

1/52

11/31

خودپنداره جنسی ← نظارت و پایش جنسی

1/76

1/58

11/54

خودپنداره جنسی ← انگیزش جنسی

1/77

1/59

11/57

خودپنداره جنسی ← مدیریت مسائل جنسی

1/79

1/62

11/67

خودپنداره جنسی ← اعتبار و ارزشمندی جنسی

1/68

1/46

11/12

خودپنداره جنسی ← رضایت جنسی

1/78

1/61

11/63

خودپنداره جنسی ← الگوهای فردی جنسی

1/76

1/58

11/53

خودپنداره جنسی ← ترس از رابطه جنسی

-1/76

1/58

11/52

خودپنداره جنسی ← پیشگیری از مشکالت جنسی

1/72

1/52

11/26

خودپنداره جنسی ← افسردگی جنسی

-1/69

1/48

11/17

خودپنداره جنسی ← کنترل درونی مسائل جنسی

1/47

1/22

5/32

عملکرد جنسی ← میل

1/46

1/47

11/21

عملکرد جنسی ← تحریک روانی

1/65

1/42

11/12

عملکرد جنسی ← رطوبت

1/74

1/55

9/86

عملکرد جنسی ← ارگاسم

1/82

1/67

11/22

عملکرد جنسی ← رضایتمندی

1/78

1/61

11/14

عملکرد جنسی ← درد جنسی

1/8

1/64

11/11

دارد زناا بااا خودپنادار جنساای منفای احتماااال بیشات دچااار

چناچه بی ،خودپندار جنسی با عملک د جنسی رابطه مینیداري

اختالالت جنسی می شوند .تحقیقات درباار خودپنادار جنسای

وجااود داشااته باشااد خودپناادار جنساای مثباات رضااایت و

زنا میتواند ب اي ب ق اري میل و تح یاک جنسای مفیاد واقاع

سازیاري زناشویی را نیز در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگا

شود (.)37 ,36

رابطه جنسی بهت میتواند انیکاسای مثبات از بهنوااري رابطاه
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01

نتیجهگیری

هم استا است (.)38

ب اسا

نتایج ب رسی حاضا نشاا داد کاه نمایاه تاود بادنی بااال باا

هویت جنسیتی باورهاي جنسی بهعناوا خودپنادار جنسای و

عملک د جنسی پایی،تا رابطاه مساتقیمی دارد .بادی ،مینای کاه

نمایه تود بدنی نقش پیشبینی کنند اي در عملک د جنسی زناا

افزایش چ بی در تولید هورمو هاي جنسی نقش موث ي داشته

دارد .پیشنهاد می ی دد در مشاور و درما به نمایه تود بدنی

و اضااافه وز در کاااهش میاال جنساای زنااا تااأثی مااییا ارد.

به عنوا عامال مهمای در افازایش عملکا د جنسای زناا توجاه

افزایش وز مشکلی است که مایتواناد زوجای ،را درییا کناد.

ی دد.

اکث اف اد داراي اضافه وز

بهویژ خان هایی که از چاقی رنج

میب ند در رابطه جنسی خود احسا

نتایج ب داشت شاخ

از تماایالت جنسای باهعناوا

تشکر و قدردانی

ناخوشایندي دارند (.)39

ای ،مقاله ب ی فته از رساله دکت ي دانشگا آزاد اساالمی واحاد

ی دیاد کاه چااقی و نابااروري باا

کاا ج (شناسااه اخااالق  )IR.IAU.K.REC.1397,45ماایباشااد

عملک د جنسی ضیی ت م تبج است .به نظ میرسد با افزایش

بناب ای ،جا دارد از اساتید ی انقدر دانشگا آزاد ک ج و همچنی،

رگ هاي موجود در ناحیه تناسلی و واییناای

مسئوال م اکز بهداشت مه شه ک ج و تمامی بزریوارانی کاه

در پژوهش دیگ ي مشاخ
وز و چ بیِ بد

مسدود شد و باع میشود تاا ما دا دچاار مشاکالت نیاو

با همکاري و هم اهی ای ،پژوهش را به ثم رسااندند تشاک و

شوند و زنا ه دیگ از رابطه جنسی ل ت نب ند .همچنی ،یفتاه

قدردانی کنی .

میشود که زنا داراي اضافه وز و چااق نسابت باه شا کاي
جنسی خود رضاایت کمتا ي دارناد ( .)41 ,39عملکا د جنسای
زنا به وسیله نمایه تود بدنی بیشت از م دا تحت تأثی ق ار
مییی د .اضافه وز باع میشود تاا زنادیی زناشاویی دیگا

تضاد منافع
در ای ،پژوهش هیچ یونه تیاارض مناافیی توساج نویساندیا
یزارش نشد است.

ج ابیت ها و تح ف قبلی را نداشاته باشاد و شااید حتای بیاد از

مشارکت نویسندگان:

چاقشد ِ بیشازحد رابطه جنسی تبدیل به یک چالش شود.

( )1مفهو پ دازي و ط احی مطالیه یا جماع آوري داد هاا یاا

نتایج یک پژوهش نشا داد زنا مبتال باه سا طا کاه افازایش

توزیه و تحلیا ال و تفسا ای داد ها اا :غزالااه ت نااا

وز ندارند از سای ی و ها عملک د جنسی بهت ي دارند و اف اد

مسچی مهدي شا نظ ي شیدا سودای مانیا ايغ پور

چاق و داراي اضافه وز کمت ی ،رضایت از عملکا د جنسای را

) (2تهیه پیش نویس مقاله یا باااااازبینی آ جهااااات تااااادوی،

یاازارش نمودنااد ( .)41از جملااه تهدیاادات یافتااههاااي مطالیااه

محتا اواي اندیشمندانه :غزالااه ت نااا

ف حناااز مسااچی مهاادي

خودیزارش یافتههاي مطالیه بود .عوامال اجتمااعی ف هنگای و

شا نظ ي شیدا سودای مانیا ايغ پور

روانی بسیاري در روناد پاژوهش اث یا ار باود اناد کاه بادلیل

) (3تایید نهایی دستنوشته پیش از ارسای باا اه مولاا اه :غزالاااه

م تبج نبود با اهداد پژوهشای حاضا ماورد سانوش قا ار

ت نا

ف حناز مسچی مهدي شا نظ ي شایدا ساودای مانیاا

نگ فتند .پیشانهاد مایشاود پ سشانامههااي ب رسای وضاییت

ايغ پور

سااالمت رواناای و جساامانی در پااژوهشهاااي مشااابه باا اي
غ بالگ ي ی و نمونه استفاد شود.
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Abstract
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Background & Aim: Sexual needs are one of the most important aspects of married
life. The adaptation in sexual relations and its balance are one of the most important
components of marital happiness and satisfaction. The purpose of this study was to
develop a structural model of sexual performance based on gender identity and sexual
self-concept in women using body mass index (BMI).
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, the serum procalcitonin
levels were measured in 122 patients with suspected appendicitis who underwent
appendectomy surgery. The histopathology reports of appendectomy was the basis for
diagnosis and the serum levels of procalcitonin were measured by chemilumine scence
method. Data were analyzed using SPSS software (version 1..2, SPSS, Chicago, IL,
USA).
Results: Based on the results of fit indices, the model has a good fit (χ2 / df = 2..1, CFI
= 2..2, RMSEA = 2.20). The results showed that the path of sexual identity, sexual selfconcept and body mass index to sexual function is negative and significant (P <2.21).
Also, the path of sexual identity to the body mass index is negative and significant and
the path of sexual self-concept to the body mass index is positive and significant (P
<2.21). In addition, the results indicated that body mass index did not mediate the
relationship between sexual identity and sexual self-concept with sexual function in
women (P <2.21). The findings also showed that sexual identity, sexual self-concept
and body mass index explained %1.17 of the variance for the sexual performance.
Conclusion: According to the findings of this study, the persons' perception of their
sexual or emotional desire as gender identity and beliefs as a person's sexual selfconcept have a predictive role in the women's sexual function. It is suggested that in
counseling and treatment of sexual issues, body mass index should be considered as an
important factor in increasing female sexual performance.
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