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 باروری سنین زنان بدنی  ی  توده شاخص با جنسی نفس  به و اعتماد عملکرد ارتباط بررسی
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چکیده

های  در سالموفقیت در ارتباط جنسی زوج، موفقیت در زندگی زناشویی است. بهداشت عمومی است.  و  زوجین  سالمت  تأمین در جزء مهمی جنسی سالمت مقدمه:

در نظر با   جنسی  نفس  به و اعتماد جنسی عملکرد  ی مقایسه  هدف با حاضر،  ی مطالعه ی بدنی با عملکرد جنسی مورد توجه قرار گرفته است. اخیر، ارتباط شاخص توده
 .شد انجام باروری سنین زنان بدنی ی  توده  شاخص  گرفتن

ورود  های مالک .شدند مطالعه وارد در دسترس به صورت 1932-36های  شهر اصفهان در سال متأهل سال 11-25زن  135 مقطعی، ی مطالعه یک در ها: روش

 در کننده  شرکت همکاری و تمایل عدم خروج، شامل های مالک. پژوهش بودند در شرکت به تمایل و جسمی و روانی بیماری نداشتن دیپلم، حداقل تحصیالت شامل
و  (FSFIیا  Female sexual function indexعملکرد جنسی ) شاخص های نامه پرسش ترازو و متر، فردی، ی نامه پرسش از استفاده با پژوهش بود. اطالعات

 و  MANOVAو ، Leveneهای  آزمون و SPSSافزار  نرم از استفاده با ها داده تحلیل و و تجزیه آوری جمع، Anne Hooperزنان  جنسی   نفس اعتماد به 
One-way ANOVA شد انجام. 

 کیلوگرم/مترمربع( 2/11-3/52)کیلوگرم/مترمربع(، متوسط  2/11 >الغر ) گروه سه در ارگاسم، و روانی جنسی، تحریک ابعاد میل  نمرات  میانگین داری بین  معنی تفاوت ها: یافته

 میانگین همچنین، .نیامد به دست داری معنی گروه، تفاوت  سه بین و درد جنسی (، اما در ابعاد رطوبت، رضایتمندیP < 52/5کیلوگرم/مترمربع( بود ) 52-95و چاق )
 در اعتماد گروه (. سهP < 525/5ها بود ) گروه باالتر از سایر ها آن جنسی درد نمرات تر و میانگین الغر پایین در زنان و ارگاسم  روانی تحریک جنسی، میل ابعاد نمرات

 .داری نداشتند تفاوت معنی  جنسی  نفس به

و  نیست ها آن جنسی  نفس  عملکرد و اعتماد به ی کننده تعیین  عامل تنها زنان، در بدنی ی  توده  شاخص  که گفت توان  می های این مطالعه، یافته براساس گیری: نتیجه

 .داد قرار بررسی مورد باید را فرهنگی سناریوهای و فردی بین روانی، درون سایر عوامل مؤثر

 جنسی  نفس بدنی، عملکرد جنسی، اعتماد به  ی  توده شاخص واژگان کلیدی:

 
 سنین زنان بدنی  ی  توده شاخص با جنسی نفس  به و اعتماد عملکرد ارتباط بررسی .نژاد میترا پور حمید، مالیی آتش، حقیقی نجمه حجابی ارجاع:

 1652-1619(: 222) 92؛ 1936مجله دانشکده پزشکی اصفهان . باروری

 

 مقدمه

 از یکالی  عنالاان  بال   را مالداان  و زنالان  سالممت  بهداشت، جهانی سازمان

 واقال،، (. ار 1اسالت    کالدا   معدفی کشارها یافتگی تاسع  های شاخص

 روابال   ااشالتن  زناشالایی،  ار زنالدیی  سالعاا   عاامل تدین از مهم یکی

 رابطال ، باعال    این نباان بخش رضایت چدا ک  است؛ جنسی بخش لذ 

 (.2شاا   می ها زوج ار امنیت احساس عدم و ناکامی محدومیت، ایجاا

شناسالی انسالان،    هالای زنالدیی جنسالی و روان    تالدین جنبال    از مهم

تاان ب  عملکدا جنسی و اعتماا ب  نفس جنسی زوجین اشار  کدا.  می

 عالاا کننالد    و اایمی اختمل معنی ب  زنان، ار جنسی عملکدا اختمل

 عدم و نزایکی حین ارا جنسی، بدانگیختگی و تمایل ی حیط  س  ار

 ایالن  شالیا  . باشد می اریاسم یا جنسی لذ  اوج ب  رسیدن ار تاانایی

 و نفالس  بال   بالد اعتمالاا   زیالاای  و تأثید باشد می باال زنان ار اختمال 

 شالیا   مالارا  ار متعدای (. مطالعا 3یذارا   آنان می زناشایی رواب 

و  محالل  بالد حسال    کال   اسالت  شد  منتشد ار ایدان جنسی اختمال 

 شالیا   کننالد.  یالزار  مالی  را  هالای متفالاوتی   ییدی، یافت  نمان  ی شیا 

 یالزار  شالد  اسالت کال      ارصالد  46 زنان، ار جنسی عملکدا اختمل

 مقاله پژوهشی
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 ارصالد( بالاا    33جنسالی    ارا ی حیطال   بال   مدباط فداوانی، بیشتدین

 زنالان  ارصالد  5/31 شالد ،  انجام ملی بدرسی یک بد اساس. (6است  

 اخالتمال   شالیا   بال  تفکیالک   هستندک  جنسی عملکدا اختمل اارای

 جنسالی   بدانگیختگالی  عالدم  ،(ارصالد  35 جنسالی   شامل کمبالاا میالل  

 مقاربالت   حالین  ارا و( ارصالد  33 اریاسالم   بال   ندسیدن(، ارصد 33 

 (. 5است   شد  یزار ( ارصد 24 

 آمالدن  نییپالا  باع  شاا، جاایا ک  یلیال هد ب  یجنس عملکدا اختمل

 زنالان  ار اخالتمل  نیال ا ن،یهمچنال . شاا یم یزندی تیفیک و نفس ب  اعتماا

 و یاجتمالاع  تیوضالع  بالا  افالداا  ار و فدهنال   سالن،  هالد  ار و است ،یشا

 تیال فیک نفالس،  بال   اعتماا بد ،یوس طار ب  و کند یم بدوز متفاو  یاقتصاا

 (.4  یذارا یم دیتأث همسد با ارتباطشان و زنان یخا و خلق ،یزندی

 بال   اعتمالاا  زنان، یجنس یزندی با مدتب  مهم عاامل نیا از گدیا یکی

 مالارا  ار او شالناخت  ایال  فالدا  افکالار  ی دند یی بد ار ک  است یجنس نفس

 یاحساسال (. 3  باشالد  یم یجنس عملکدا مارا ار او ییتاانا ای یجنس  عمل

 ار و اارا خالاا  تیجنسال  و یجنسال  یرفتارهالا  و هالا  اندام ب  نسبت فدا ک 

 یاحساسالات  و افکالار  گد،یا عبار  ب  یذارا؛ یم دیتأث او یجنس یکارکداها

 کال   اهالد  یمال  لیتشک را یو نفس ب  اعتماا اارا، شتنیخا ی اربار  فدا ک 

 اارا، ینییپالا  نفالس  ب  اعتمااک   ی. کسشاا یم د ینام یجنس نفس ب  اعتماا

(. 8  شالاا  یمال  ییزناشالا  لیمسا و یجنس امار ار یمشکمت اچار شک یب

Whestheimerو Lopater و افالداا  یجنسال  عملکالدا  نیبال  ک  اااند نشان 

 ی رابطال   اارنالد،  یجنسال  کیشالد  عنالاان  ب  خااشان مارا ار ک  یاحساس

 تیشخصال  از یالی جز یجنس لیمسا ک  ییجا آن از و اارا وجاا یمیمستق

 فالدا  نفالس  بال   اعتمالاا  کالاهش  ب  منجد ،یجنس مشکل هد پس است، افداا

 اغلال   بدنالد،  یمال  رنال   یجنسال  ینابهنجار از ک  یافداا ج ،ینت ار. شاا یم

 (.9  اارند ینییپا یزندی تیفیک و نفس ب  اعتماا و یخااکارآمد احساس

 عملکالدا،  بالد  تاانالد  یم زین بدن وزن ک  اند ااا  نشان مختلف مطالعا 

 و وزن اضالاف  (. 13  باشالد  دیالذار یتأث یجنسال  یرفتارها و یکارآمد -خاا

 انالد  شالد   ییشناسا مداان ار یجنس اختمال  خطد عاامل عناان ب  ،یچاق

 یجنسال  اخالتمال   با بدن یچدب ،یتاز و یچاق زانیم نیب ی رابط  اما(، 11 

 سال   نیبال  شد ، انجام مطالعا  اساس بد(. 12  است مبهم همچنان زنان، ار

 ااشالتن  نظالد  از چالا،،  و وزن اضالاف   ،یعال یطب یبالدن  ی تاا  شاخص یدو 

 ااشالالت؛ وجالالاا یاار یمعنالال تفالالاو  مخالالالف جالالنس بالالا یجنسالال ی رابطالال 

 یعال یطب وزن با زنان از کمتد وزن، اضاف  ب  مبتم ای چا، زنان ک  یا یان   ب 

 (.13  بااند کدا  یزار  را مخالف جنس با یجنس ی رابط 

 اخالتمل  اچالار  زن 33 روی بالد  ای رئیسی و همکاران ار مطالعال  

 اریافتنالد  جنسی، عملکدا اختمل بدون سالم زن 46 و جنسی عملکدا

 ی تالاا   ی نمایال   بین ااری معنی مارا و شاهد، ارتباط او یدو  بین ک 

(. ضالیممی محمالدی   16ااشت   وجاا جنسی عملکدا اختمل و بدنی

و  بالدنی  ی  تالاا   شالاخص  یالدو   سال   بالین  ااری معنالی  و مژا ، ارتباط

(. ب  P)  4 < 353/3  ب  است آوراند زنان جنسی عملکدا های حاز 

 انجالام شالد ، ارتبالاط    ی چند مطالع  نقل از ارمحمدی و همکاران، ار

 اریاسالم،  و تحدیالک  و بالدنی  ی تالاا   شالاخص  بالین  ااری معنی منفی

 بدنی ی تاا  شاخص ااشت، اما وجاا جنسی رضایت و لابدیکاسیان

 .(15نداشت   ارتباطی جنسی میل و ارا با

 و یجنسال  عملکالدا  نیب یاار یمعن تفاو ک   افتندیار مطالعا  یبعض

 یحالال  ار(؛ 14  اارا وجالاا  چا، و متاس  زنان ار یبدن ی تاا   شاخص

 اخالالتمل نیبالال یاار یمعنالال ارتبالالاطو همکالالاران،  Huang ی مطالعالال  ار کالال 

 ن،یهمچنال (. 13  نداشالت  وجالاا  زنالان  ار یچالاق  زانیم با یجنس عملکدا

Pace یآمالار  ارتبالاط  کال   افتنالد یار زن 158 یمطالع  بد رو با ،و همکاران 

 اریاسالالم، ک،یالالتحد بالالا یبالالدن ی تالالاا  شالالاخص نیبالال یاار یمعنالال یمنفالال

 یجنسال  لیال م و ارا بالا  امالا  اارا، وجالاا  یجنسال  تیرضالا  و انیکاسیلابد

 او نیال ا یرو بالد  مطالعال   کال   نیال ا بال   تاج  با(. 18  نداراوجاا   یارتباط

 و متاسال   الغد،  یبدن  ی تاا  یها شاخص اساس بد حاضد پژوهش دیمتم

 لیمسالا  تیال اهم بال   تاجال   بالا  ن،یهمچنال  و است وتاز  ناپا یا ط یح( چا،

 یدهالا یمتم ی سال  یمقا هدف با حاضد ی مطالع  ،ییزناشا یزندی ار یجنس

 یبالدن   ی تالاا   شالاخص  اساس بد یجنس نفس  ب  اعتماا و یجنس عملکدا

 .شد انجام یبارور نیسن زنان ار

 

 ها روش

ی آمالاری   باا. جامع  مقطعی -ی تاصیفی ی حاضد، یک مطالع  مطالع 

هالای   ار سالال  اصالفهان  شالهد  ساکن متأهل ی زنان را کلی  این پژوهش

شالامل زنالان    وروا بال  مطالعال ،   اااند. معیارهای تشکیل می 94-1395

 باا، سالن  یذشت  ازاواجشان از سال پن ، 1395 تیدما  متأهل ک  پایان

 و روانالی  بیمالاری  نداشالتن  ایالللم،  حالداقل  سال، تحصالیم   53-18

 معیارهالای . پژوهش باانالد  ار شدکت ب  تمایل و شد  شناخت  جسمی

 ار کننالدیان  شالدکت  همکالاری  و تمایالل  عدم خدوج از مطالع ، شامل

  پالژوهش،  هالای  نمانال  . بالاا  مطالعال   انجالام  از زمالانی  هالد  ار پژوهش

  اطمینالان  ارسالط   و Kukran فدمالال  طدیق از بااند ک  زن نفد 192

 شدند. انتخاب ار استدس ییدی نمان  رو  ب  و تعیین ارصد 95

از  پالس  بالاا کال    صالار   ایالن  ب  ییدی نمان  ی شیا  :کار روش

 ماافقالالت وکسالال  فدهنگسالالداها و هالالا باشالالگا  بالال  مداجعالال و  حضالالار

 ار زنالان  و حضالار  مداجع  پدتداکم های زمان وتعیین مدباط مسؤولین

 صالار   پالژوهش  ار شالدکت  بدای فدهنگسداها، فداخاان و ها باشگا 

 اجدای مطالعال ،  از کنند ، قبل مشارکت زنان ی مداجع  روز ار. یدفت

مطالع  ار هد یالک از مقالاط،    ی از ااام  انصداف وحق تحقیق ماضا 

و  یداید تشدی  شفاهی ب  صار  کنندیان  مشارکت بدای اجدای آن،

  ار مجمالا ، تعالداا   .شالد  تازیال،  مالداجعین  بالین  ها نام  پدسش سلس،

 ،اول محقالق  حضالار  بالا  ها آن همگی ک  یداید تازی، نام  پدسش 233
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 شد. آوری جم، و اجدا

 حاضالد،  ی مطالعال   ار اطمعا  ابزاریداآوری :پژوهش ابزارهای

 و امایدافیالالک مشخصالالا  ی نامالال  پدسالالش متالالد، و ایجیتالالال تالالدازوی

  جنسالالالی عملکالالالدا شالالالاخص فارسالالالی معتبالالالد هالالالای نامالالال  پدسالالالش

Female sexual function index  FSFI جنسی نفس ب  اعتماا( و 

 قالد  و وزن ی محاسالب   بالدای  تدتیال   بال    نااری متد و ایجیتال باا. تدازوی

 bd780 مالدل  ایجیتال تدازوی .قدار یدفت مارا استفاا  کنندیان مشارکت 

 بد حسال   روزان  ب  صار  کالیبداسیان و باا (Bremed شدکت  ساخت

 او بالا  کیلالایدم  بد حس  کنندیان  مشارکت وزن و انجام شدکت راهنمای

 کننالدیان  مشالارکت  قد همچنین،. شد می ثبت اول محقق تاس  اعشار رقم

 شد. می سنجید  نااری متد تاس  متد سانتی بد حس 

مجالذور  تقسیم وزن فدا ب  کیلالایدم بالد    با ،بدنی ی شاخص تاا 

بالدنی ار  ی  محاسب  شد و افداا بد حس  شاخص تالاا  ب  متد  فدا قد

 ،BMI > 5/18 < 9/26یدو  متاسال    (،BMI < 5/18س  یدو  الغد  

 قدار یدفتند. BMI > 25 < 33یدو  چا، 

 تالیم  تاس  نام  پدسش این :دموگرافیک مشخصات ی نامه پرسش

 ومالد   تحصالیلی  مالدر   سالن،  ی بدییدنالد   ار و شد طداحی تحقیق

 .باا ازاواج

 بالد  مشالتمل  زیال ن نام  پدسش نیا :یجنس نفس به اعتماد ی نامه پرسش

 تاسال   وسالاخت    Anne Hooper تاسال   نامال   پدسش نیا. باا سؤال 15

 نیال ا یالی روا. اسالت  شالد   اسالتفاا   دانیال ا ار( 19همکالاران    و پالار  ساسان

 نیو چنالد  دیال اخذ یدا ینظد یدبناهایها و ز نام  بد اساس شاخص پدسش

 نیمتخصصال  دییال بال  تأ  ت،یقدار یدفت  و ار نها  یو تصح یابیبار مارا ارز

 بالا  زیال ن نامال   پدسالش  نیال ا ییایال پااسالت.   د یو کارشناسان رسال  یشناس روان

 شالد   یالزار   91/3 بدایالان  نالام  تاسال   Cronbach's alpha ی محاسالب  

( 2 پ تالا  3 الالف   یا ارج  3 فیط مقیاس ی پای  بد نام ، پدسش این. است

 یجنسال  نفس ب  اعتماا ی اهند  نشان آن، ار باال نمدا . شاا می ااا  پاسخ

 (.23  باشد یم باالتد

نامال     ایالن پدسالش   :(FSFI) زناا   عملکرد جنسی ی نامه پرسش

روانالی،   تحدیالک  جنسی، میل  حیط  شش و است سؤال 19 بد مشتمل

 قالدار  بدرسالی  مالارا  را( جنسالی  و ارا رضایتمندی اریاسم، رطابت،

 (21  همکالاران  و Rosen تاس  بار نخستین نام ، پدسش این. اهد می

 شالد   یابیال اعتبار همکالاران  و یمحمد تاس  آن یفارس ی نسخ  و ساخت 

 ینظالد  یدبناهایها و ز نام  بد اساس شاخص پدسش نیا ییروا. (22  است

 ت،یال قدار یدفتال  و ار نها   یو تصح یابیبار مارا ارز نیو چند دیاخذ یدا

 نیال ا ییایال پااسالت.   د یو کارشناسالان رسال   یشناس روان نیمتخصص دییب  تأ

 و Rosen تاسالال  Cronbach's alpha ی محاسالالب  بالالا زیالالن نامالال  پدسالالش

. اسالالت شالالد  یالالزار  93/3 یدانالالیا نیمحققالال تاسالال  و 89/3 همکالالاران

 سالؤال،  هد. باشد می لیکد  طیف صار  ب  نام  پدسش ب  پاسخگایی

 هالد  نمالدا   و اارا تیال نها یب و اریبس متاس ، کمی، اصم، ی یزین  5

 کال   است  یتدت نیا ب  ییذار نمد  رو . باشد یم 5 تا صفد از ط یح

 اعملکالد  28-34 نمالدا   و نامطلاب یجنس عملکدا ،28 دیز ی نمد 

 (.22  باشند یم مطلاب یجنس

 SPSS افالزار  نالدم  از اسالتفاا   بالا  هالا  ااا : هاا  داده تحلیل و تجزیه

 (version 23, IBM Corporation, Armonk, NY  23 ی نسالخ  

آزمالان   .شالد  تحلیالل  و تجزیال   اسالتنباطی  و تاصیفی آمار سط  او ار

مبتنالی بالد    Leveneهالا و آزمالان    طبیعی باان تازیال، نمالدا  آزمالان   

های آماری الزم جهالت   فدض ها ب  منظار بدرسی پیش تساوی واریانس

آمالار   سالط   های پارامتدیک انجام شد. همچنالین، ار  استفاا  از آزمان

 از اسالتنباطی،  آمالار  سالط   ار و فداوانالی  فداوانی و ارصد تاصیفی، از

 یبالدا  .شالد  استفاا  One-way ANOVAو  MANOVAهای  آزمان

 اسالتفاا   Kolmogorov-Smirnov آزمالان  از ها  ااا باان یعیطب آزمان

 انحالداف  و نیانگیال م و ارصالد  و یفداوانال  بداسالاس  یفیتاص یها  ااا. شد

 انیال ب نالان یاطم حالدوا  و اه نیانگیم تفاو  بداساس یلیتحل یها  ااا و اریمع

 .شد یدفت  نظد ار یاار یمعن سط  عناان ب  P<  35/3. شد

 

 ها افتهی

 بالیش  تکمیالل  و عالدم  ها نام  پدسش از تعداای باان مخدو  ب  تاج  با

 هالا  نامال   پدسالش  از تعالداای  باز یدااندن و یا عدم سؤاال  ارصد 23 از

 شالد   آوری جمال،  های نام  پدسش نهایت ار کنند ، مشارکت زنان تاس 

 زنالان  امایدافیالک  مشخصالا   قداریدفالت.  بدرسی مارا نفد 192 بدای

 آمد  است. 1بدنی ار جدول  ی تاا  شاخص حس  بد کنند  مشارکت

 

 ی بدنی . مشخصات دموگرافیک زنا  مشارکت کننده بر حسب شاخص توده1جدول 

 ها گروه

 ازدواج مدت )سال( سن

 )سال(
 تحصیالت

  ± میانگین

 معیار انحراف

  ± میانگین

 معیار انحراف

 دیپلم زیر

 )درصد( تعداد

 دیپلم

 )درصد( تعداد

 لیسانس

 )درصد( تعداد

 لیسانس فوق

 )درصد( تعداد

 نامشخص

 )درصد( تعداد

 کل

 )درصد( تعداد

 16( 6/6) 0( 0) 1( 3/8) 8( 7/66) 3 (0/65) 0( 0) 66/10 ± 16/8 17/33 ± 66/7 الغر

 156( 3/81) 69( 6/18) 6( 8/3) 87( 8/55) 69( 6/18) 5( 6/3) 45/16 ± 55/8 59/34 ± 64/7 متوسط

 64( 5/16) 6 (0/65) 1( 6/4) 9( 5/37) 6( 0/65) 6( 3/8) 38/17 ± 37/10 00/39 ± 58/6 چاق
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فدض طبیعی باان، آن است ک  طبیعی بالاان تازیال،    بدرسی پیش

فالدض،   نمدا  همسان با جامع  را مارا بدرسی قدار اهالد. ایالن پالیش   

حاکی از آن است ک  تفاو  مشاهد  شد  بالین تازیال، نمالدا  یالدو      

مارا و تازی، طبیعی ار جامع ، بدابد با صفد اسالت. بالدین منظالار، از    

. بالا تاجال  بال  نتالای      تفاا  یدایداس Kolmogorov-Smirnovآزمان 

فدض صفد مبنی بد طبیعی باان تازی، نمدا  ار متمیدهای  ،2جدول 

( و ار یالدو   P > 353/3اعتماا ب  نفس جنسی زنان ار یالدو  الغالد    

 ( را شد  است. P > 353/3متاس  و چا،  
 

داری در آزمو  طبیعی بود  نمرات متغیرهای اعتماد به  . سطح معنی2جدول 

 و عملکرد جنسی و ابعاد آ  به تفکیک سه گروه الغر، متوسط و چاق نفس

 چاق متوسط الغر گروه                            متغیر      
 696/0 095/0 614/0 آماره اعتماد به نفس جنسی

 64 156 16 ی آزادی درجه

 P 135/0 006/0 001/0مقدار 
 143/0 096/0 156/0 آماره عملکرد جنسی 

 64 156 16 ی آزادی درجه
 P 600/0 006/0 600/0مقدار 

 633/0 647/0 663/0 آماره میل جنسی
 64 156 16 ی آزادی درجه

 P 106/0 001/0 006/0مقدار 
 17/0 074/0 154/0 آماره تحریک روانی

 64 156 16 ی آزادی درجه
 P 600/0 038/0 071/0مقدار 

 664/0 15/0 635/0 آماره رطوبت
 64 156 16 ی آزادی درجه

 P 066/0 001/0 003/0مقدار 
 196/0 19/0 196/0 آماره ارگاسم

 64 156 16 ی آزادی درجه
 P 600/0 001/0 066/0مقدار 

 655/0 194/0 608/0 آماره رضایتمندی
 64 156 16 ی آزادی درجه

 P 159/0 001/0 001/0مقدار 
 155/0 136/0 661/0 آماره درد جنسی

 64 156 16 ی آزادی درجه
 P 108/0 001/0 141/0مقدار 

 

همچنین، فدض صفد مبنالی بالد طبیعالی بالاان تازیال، نمالدا  ار       

هالای   متمیدهای عملکدا جنسی، تحدیک روانی و ارا جنسی ار یدو 

چا، و الغد و میل جنسی، رطابت، اریاسم و رضالایتمندی ار یالدو    

( را P < 353/3هالا    ( و ار سالاید یالدو   P > 353/3افداا الغد تأیید  

 شد  است.

 ار جنسالی  نفالس  بال   اعتماا ی نمد  میانگین ،3جدول  با تاج  ب 

ار همچنالین،  . است باالتد چا، و الغد ، متاس  افداا ار تدتی  ب  زنان

 تحدیالک  جنسالی،  میالل  شالامل  ابعالاا آن  ی هم  و زنان عملکدا جنسی

 میالانگین  جنسالی،  ارا جالز  بال   رضایتمندی اریاسم و رطابت، روانی،

ی  ار زمینال   حالی ک  ها باا؛ ار یدو  ی هم  از باالتد چا، افداا نمدا 

 ایگالد یعنالی   اویالدو   از بالاالتد  الغد افداا نمدا  میانگین ارا جنسی،

 است. چا، و  متاس 

 میالانگین  بین تفاو  کنند ، مشارکت زنان ار ،6 جدول بد اساس

 چا، و متاس  الغد، یدو  س  ار جنسی، اعتماا ب  نفس متمید نمدا 

 نمالدا   میالانگین  بالین  (. همچنین، تفالاو  P > 353/3نباا   اار معنی

 الغالد،  زنالان  یالدو   س  ار اریاسم، و روانی تحدیک جنسی، میل ابعاا

ار  یالدو   سال   تفالاو   (، اماP < 353/3باا   اار معنی چا، و متاس 

 آمالاری  تالاان  نبالاا.  اار معنالی  جنسی ارا و رضایتمندی رطابت، ابعاا

 قبالال  مارا اقت ی اهند  نشان نیز بعد س  این ار ارصد 33 از بیشتد

 است. فدضی  این بدرسی ار نمان  حجم و کفایت آزمان

 یالدو   تفالاو   زنالان،  جنسالی  عملکدا ار اهد می نشان 5 جدول

 (P </ 353چالا،    بالا  الغالد  ( و یالدو  P < 353/3متاسال     بالا  الغد

 ار ایالن  چالا،  بالا  متاس  افداا تفاو  ک  حالی ار. باا  است اار معنی

 تحدیالک  جنسالی،  میالل  متمید هد س  نباا. همچنین، ار اار معنی متمید

 بالا  الغد و (P < 353/3آل   اید  با الغد یدو  تفاو  و اریاسم، روانی

 با متاس  افداا تفاو  ک  حالی  ار است. اار معنی (P < 353/3  چا،

 میالل  ابعاا نمدا  میانگین ی نباا. مقایس  اار معنی متمیدها این ار چا،

 ارایال  شالد    1شالکل   ار یدو  او ار اریاسم و روانی تحدیک جنسی،

اعتماا ب  متمید  ها ار میانگین بین تفاو  اار نشدن معنی الیل است. ب 

  متمیالالد  ایالالن  هالالا ار  میالالانگین  زوجالالی  ی مقایسالال   جنسالالی، نفالالس  

 نشد. انجام

 های توصیفی نمرات اعتماد به نفس و عملکرد جنسی و ابعاد آ  در زنا  به تفکیک سه گروه الغر، متوسط و چاق . شاخص3جدول 

 ها گروه

نفس  اعتماد به 

 جنسی
 عملکرد جنسی

انحراف  ±میانگین 
 معیار

 میل جنسی
 ±میانگین 

 انحراف معیار

 تحریک روانی
 ±میانگین 

 انحراف معیار

 رطوبت
 ±میانگین 

 انحراف معیار

 ارگاسم
انحراف  ±میانگین 

 معیار

 رضایتمندی
انحراف  ±میانگین 

 معیار

 درد جنسی
 ±میانگین 

 انحراف معیار

 96/6 ± 39/3 65/10 ± 37/6 08/8 ± 83/1 08/10 ± 63/6 17/11 ± 4/3 91/4 ± 83/1 79/31 ± 83/3 الغر
 66/6 ± 18/3 58/11 ± 86/6 47/9 ± 90/1 55/10 ± 19/6 61/13 ± 69/3 48/5 ± 45/1 17/36 ± 65/6 متوسط

 66/6 ± 36/6 45/16 ± 36/6 75/9 ± 76/1 66/10 ± 85/1 96/13 ± 56/6 33/6 ± 87/0 10/31 ± 65/3 چاق
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 چاق متوسط و الغر، سه گروه در کننده شرکت  زنا و عملکرد جنسی  جنسی نفس به  اعتماد ی متغیره تک تحلیل نتایج .4 جدول

 اعتماد به نفس جنسی ها گروه
 عملکرد جنسی

 درد جنسی رضایتمندی ارگاسم رطوبت تحریک روانی میل جنسی

 386/8 511/39 514/64 905/6 809/61 066/16 710/15 مجذورات مجموع 

 6 6 6 6 6 6 6 آزادی ی  درجه

 193/4 755/19 657/16 453/1 903/30 031/8 855/7 مجذورات میانگین

F 996/0 989/3 978/6 316/0 466/3 561/6 431/0 

 P 373/0 060/0 470/0 736/0 033/0 080/0 648/0مقدار 

 005/0 066/0 035/0 003/0 031/0 040/0 010/0 حجم اثر

 160/0 507/0 701/0 099/0 705/0 715/0 661/0 آماری توان

 

 
 ارگاسم و روانی تحریک جنسی، میل بعد سههر  نمرات . میانگین1شکل 

 زنا  الغر، متوسط و چاق در

 

 تحدیالک  جنسی، میل بعد هد س  نمدا  میانگین ،1شکل  بد اساس

 ا.باچا،  و آل اید  زنان از تد پایین الغد زنان ار اریاسم و روانی

 وابسالت   متمیدهالای  بین رواب  یا ها کاواریانس تساوی فدض پیش

بدابالد   Box's M  یضالد ، 332/1مسالاوی   Fضالدی   بالا   یدو  س  ار

 مسالالاوی 2 آزاای ی ارجالال و  62مسالالاوی  1آزاای  ی ارجالال ، 239/88

 (.P = 332/3 شد  را 951/3315

 عملکالدا  ابعالاا  نمالدا   میالانگین  ،4 جالدول  هالای  یافتال   بد اساس

 اریاسالالم، رطابالالت، روانالالی، تحدیالالک جنسالالی، میالالل  زنالالان جنسالالی

 تفالاو   و چالا،  الغد، متاس  س  یدو  ار( جنسی ارا رضایتمندی و

 هالای  تفالاو   از ارصد 2/13ب   (. نزایکP=  331/3  ااری اارا معنی

 مدبالاط  یالدو   سال   بالین  تفاو  ب  زنان جنسی عملکدا ار ابعاا فدای

 ابعالاا  ار چالا،  و متاسال   الغد، افداا س  یدو  ایگد، عبار  ب . است

 .ااشتند ااری معنی تفاو  عملکدا جنسی

 

 چاق  متوسط و الغر، گروه سه در ارگاسم و روانی تحریک جنسی، میل و نمرات زنا  جنسی عمکرد نمرات کلی میانگین زوجی ی مقایسه .5 جدول

                 ها گروه

 متغیر

خطای انحراف استاندارد 

 )تفاوت میانگین (
 Pمقدار 

 ی اطمینان فاصله

 حد باال حد پایین

 -13/0 -36/11 045/0 (-57/5) 840/6 متوسط الغر ی کلی عملکرد جنسی زنان نمره

 -74/1 -00/15 014/0 (-37/8) 360/3  چاق

 48/1 -73/6 609/0 (66/6) 080/6 چاق متوسط

 -09/0 -76/1 030/0 (-969/0) 460/0 آل ایده الغر میل جنسی

 -46/0 -40/6 005/0 (-46/1) 510/0  چاق

 16/0 -10/1 119/0 (-487/0) 310/0 چاق آل ایده

 -14/0 -94/3 035/0 (-05/6) 965/0 آل ایده الغر تحریک روانی

 -50/0 -99/4 017/0 (-75/6) 380/1  چاق

 68/0 -09/6 319/0 (-705/0) 710/0 چاق متوسط

 -68/0 -50/6 014/0 (-39/1) 563/0 متوسط الغر ارگاسم

 -35/0 -97/6 013/0 (67/1) 664/0  چاق

 53/0 -08/1 505/0 (-675/0) 410/0 چاق متوسط
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  جنسی عملکرد ابعاد ی متغیره چند تحلیل نتایج .6جدول 

 چاق و متوسط الغر، گروه سه در زنا 

 گروه منبع

Wilks' lambda 663/0 

F 969/4 

 16 ی آزادی فرض درجه

 370 ی آزادی خطا درجه

 P 001/0مقدار 

 136/0 حجم اثر

 000/1 توان آماری

 

 بحث

 متمیدهالای  بالا  بالدنی  ی  تالاا   شالاخص  بالین  ارتبالاط  حاضد، ی مطالع  ار

 نتالای   بد اساس. شد انجام زنان جنسی نفس ب  اعتماا و جنسی عملکدا

 بالاالتد  بدنی ی  تاا  های شاخص ی نمد ، همکاران و Esposito پژوهش

 همچنالین،  و اسالت  بالاا   تد پایین زنان جنسی عملکدا شاخص ی نمد  با

 اریاسالم  لمزنالدیی،  تحدیک، ار اختمل و بدنی ی  تاا  های شاخص بین

 (.11ااشت   وجاا ااری معنی و مثبت ارتباط رضایت و

 بالین  ااری معنالی  تفالاو   وجالاا  مطالعال ،  ایالن  ی فدضی  نخستین

 ی تالاا   شاخص بد حس  کنند  مشارکت  زنان جنسی نفس  اعتماا ب 

 باا.( چا، و متاس  الغد، بدنی 

 میالانگین  بین تفاو  زنان ار ی حاضد، مطالع  های یافت  بد اساس

 Walsh ی عقیالد   ب . نباا اار معنی جنسی نفس ب   متمید اعتماا نمدا 

 ی رابطال   ار شالدن  قالدم  پالیش  بالین  ارتبالاط  پیشین، مطالعا  بد اساس

بالد  . اارا بسالتگی  اجتمالاعی  شدای  ب  جنسی نفس ب  اعتماا و جنسی

 نفالس  بال   اعتمالاا  مداانالی کال    و زنالان  وی، ی مطالع  های یافت  اساس

 بیشتدی تعداا تد، پایین نفس با اعتماا با افداا ب  نسبت ااشتند، باالتدی

(؛ البت ، 23باا   تد قای مداان بدای ارتباط این و ااشتند جنسی شدیک

 نفالس  بال   اعتمالاا  متمیالد  او بالین  ارتبالاط  ار فدهنگی سناریاهای تأثید

 تاان را نمی مختلف اجتماعی شدای  ار زنان جنسی عملکدا و جنسی

 .نااید  یدفت

ی کلالی   نمالد   میالانگین  بالاا کال    پالژوهش، آن  ایالن  اوم ی فدضی 

 روانی، رطابالت، اریاسالم،   جنسی، تحدیک میل زنان  جنسی عملکدا

 الغالد،  بالدنی   ی تالاا   شالاخص  بد حس  (جنسی ارا رضایتمندی و

 اارا. ااری معنی تفاو ( چا، و متاس 

 و Esposito نتالای  مطالعالا    بالا  پژوهش از بخش این های یافت 

، (15همکاران   و ارمحمدی، (16همکاران   و (، رئیسی11همکاران  

Camara 14همکالالالاران   و) ،Pace 18همکالالالاران   و ،)Satinsky و 

 ار همکالالاران، و ارمحمالالدی بالالاا. هماهنالال و نیالالز  (26همکالالاران  

 نظالد  از چالا،  غید و چا، یدو  او ار افداا ک  اریافتند خاا ی مطالع 

 تحدیالالک، جنسالالی، میالالل شالالامل جنسالالی عملکالالدا اصالاللی متمیدهالالای

 آمالالاری اخالالتمف ارا، و جنسالالی رضالالایت اریاسالالم، لابدیکاسالالیان،

 مثبالت  ذهنالی  تصاید ک  اااند نشان همچنین، ها آن ااشتند. ااری معنی

 لابدیکاسالیان و  تحدیالک،  اریاسالم،  بالد  خاا بدنی ی تاا  شاخص از

 همکالالاران، ار و Satinsky(. 15اسالالت   تأثیدیالالذار جنسالالی رضالالایت

 نمالدا   روی بالد  بالدنی  ی تاا  شاخص اااند ک  نشان خاا ی مطالع 

 (.26اارا   تأثید افداا جنسی عملکدا ابعاا کلی

Kaneshiro و  بالدنی  ی  تاا  شاخص ااشتندک  عقید  همکاران و

 از بخالش  ایالن  نتای  با یافت ، این اند ک  ارآمیخت  هم با جنسی عملکدا

 اهنالد کال    مالی  نشان ها (. همچنین، بدرسی13  است هماهن  پژوهش

 از ییالدی  کنالار   بالدای  بیشتدی تمایل بدنی خاا، ظاهد ناراضی از افداا

 و فدیالدی  تحقیقالا   بالا  حاضالد  تحقیالق  ی یافتال  . اارند جنسی فعالیت

 خالاا  پالژوهش  ار هالا  اسالت؛ چالدا کال  آن    خاانی نداشالت   هم همکاران

 بالدنی  ی تالاا   شالاخص  یالدو   سال   بالین  ااری معنی ارتباط اریافتندک 

 (.5نداشت   وجاا زنان جنسی عملکدا های وحاز 

 میالانگین  بالین  تفالاو   ااا کال   نشالان  مطالعال   این نتای  همچنین،

 زنالان  یدو  س  ار اریاسم، و روانی تحدیک جنسی، میل ابعاا نمدا 

 ار یالدو   سال   تفالاو   امالا  باا  اسالت،  اار معنی چا،، و متاس  الغد،

 ایالن . اسالت  نبالاا   اار معنالی  جنسالی  ارا و رضایتمندی رطابت، ابعاا

 ایالن  نباا؛ آنان بال   همسا همکاران و Karadaی  مطالع  نتای  با یافت ،

 جنسالی  ارا بالا  33 از بیشالتد  بالدنی  ی   تالاا   ک  شاخص رسیدند نتیج 

 (.25است   نباا  اار معنی ارتباط این اما اارا، ارتباط

و  Esposito( و 18و همکاران    Shah  24) ،Paceی  ار مطالع 

 و بالدنی  ی  تالاا   شالاخص  بین ااری معنی منفی ارتباط (،11همکاران  

 ااشالت، امالا   وجاا جنسی رضایت و لابدیکاسیان اریاسم، و تحدیک

(. 15نداشالت    ارتبالاطی  جنسالی  میالل  و ارا بالا  بدنی ی  تاا  شاخص

 سال   هالد  نمدا  حاضد، میانگین ی مطالع  های یافت  بد اساس همچنین،

 از تالد  پالایین  الغالد،  زنالان  ار اریاسم و روانی تحدیک جنسی، میل بعد

 تالاان  می ها، یافت  این تبیین ار. است آمد  است ب   چا، و آل اید  زنان

 و سالممتی  باروری با نزایکی بسیار ارتباط بدنی ی تاا  شاخص یفت

 ی خااپنالدار   همچان متمیدی بدرسی و اید چ  اارا روانی و جسمی

 نظالد یدفتال    ار بایالد  احتمالی آن ای واسط  و نقش نظد سممتی از فدا

 (. 23شاا  

 الغالد  زنان است ممکن کدا ک  تبیین تاان می چنین ها را یافت  این

 خاا سممتی مارا ار تد پایین ی خااپندار  و جسمانی ضعف الیل ب 

 نشالاط  عمامی، سممت ب  مدباط فدهنگی های وار  طدح نفاذ الیل ب  

بیشالتد   خطالد  معالدض  ار( بالاالتد  وزن همچان جامع  ار سدخاشی و

هالد   باشند. جنسی ارا ب  ویژ  و جنسی عملکدا ار بدای بدوز اختمل

 ماننالالد اخالالال بالال  مدبالالاط اخالالتمال  و جنسالالی ارا ارتبالالاط چنالالد،
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 بیشالتدی  هالای  بدرسالی  نیازمنالد  بدنی ی تاا  شاخص با واژینیسماس،

 (.28است  

نقش  نیز جنسی جذابیت تعیین ار تااند می بدنی، ی تاا  شاخص

ی حاضالد مالارا    (؛ مارای کال  البتال  ار مطالعال    29مهمی ااشت  باشد  

 جنسالی،  ار جالذابیت  اخالتمل  رسالد  مالی  بدرسی قدار نگدفت. ب  نظالد 

 بالدنی  ظالاهد  از افداا نارضایتی افزایشبد  مؤثد از عاامل یکی تااند می

 تالأثید  الغالد  زنان جنسی عملکدا بد ابعاا خاا ی ناب  ب  ک  باشد خاا

 وزن، ب  ااان اهمیت شامل بدن از تصاید ذهنی نقش نباید اارا. البت ،

 وضالعیت  مالارا  تفکالد ار  و حتالی  جنسی جذابیت جسمانی، وضعیت

 .بالدا  یالاا  از را جنسالی  رضالایت  بالد روی  جنسالی  فعالیت طی ار بدن

 بعالدی  مطالعالا   ار هالا  آن نقش بدرسی شاا پیشنهاا می متمیدهایی ک 

 ییدا. قدار نظد مد

 از انالد؛  بالاا   مااجال   هالایی  محدوایت با محققین پژوهش، این ار

 انجالام  اصالفهان  شالهد  مکالانی  قلمالدو  ار حاضد پژوهش این ک  جمل 

 صالار   احتیالاط  بالا  باید شهدها، ایگد ب  نتای  تعمیم یداید  است و

( همبسالتگی  -مقطعی  پژوهش رو  ب  تاج  با ایگد، سای از. ییدا

 نداشت. وجاا معلالی و علت ییدی نتیج  امکان

 اخالتمال   یفالت  تالاان  مالی  حاضد، پژوهش های یافت  ب  تاج  با

 و پیچید  وضعیت یک بدنی، ی تاا  شاخص با مدتب  جنسی عملکدا

 ی تالاا   شالاخص  و است اجتماعی و روانی زیستی، عاامل از متشکل

 جنسالی  نفالس  بال   اعتماا عملکدا و ی کنند  تبیین تنهایی ب  زنان بدنی

 و فالالدای بالالین روانالالی، ارون و سالالاید عاامالالل مالالؤثد باشالالد نمالالی هالالا آن

 ااا. عاامالل فالدای   قالدار  بدرسالی  مالارا  بایالد  را فدهنگالی  سناریاهای

 جالذابیت  و همچنالین  سدخاشالی  و نشالاط  عمالامی،  سممت همچان

مؤثد  عاامل از تااند می نیز فدای بین رواب  ار خصاص ب  جسمانی،

ها ار مطالعالا  بعالدی پیشالنهاا     ک  بدرسی آن باشد جنسی بد عملکدا

 شاا. می

 از افالداا  نارضایتی این ک  بد مبنی مطالع  این های ب  یافت  تاج  با

 و تفکالدا   با انکارناپذیدی ارتباط زا، استدس عامل عناان ب  خاا بدن

 عملکدا بد ی خاا تاانند ب  ناب  اارند، می خاا بدن از منفی تصارا 

را بال    مختلالف  هالای  ار حیطال   اختمالتی تأثید بگذارند و ها آن جنسی

 ناراضالی  زنان تا شاا فداهم شاا بستدی می انبال ااشت  باشند. پیشنهاا

 ار شناختی روان ارمان خدما  از طبی، ارمان ماازا  ب  خاا بدن از

 شالاند. الزم  منالد  بهالد   ارمانی یدو  شکل ب  ارمانی و تشخیصی مداکز

ماماهالا بالا    شناسالان و  پزشالکان، روان  نظیالد  سالممت  متخصصین است

 ی ارایال   ار الخالاا   تاضالی   فدصالت  و ایجاا روشن سؤاال  پدسیدن

 .کنند ایفا مؤثدی نقش حیط  این ار خدما 
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Abstract 

Background: Sexual health is a critical component of couples’ health and general health. Body mass index 

(BMI) is known to influence sexual function, self-efficacy, and sexual performance. This study aimed to assess 

the relationship of sexual function and sexual self-esteem among the women of reproductive age based on body 

mass index.  

Methods: In a cross-sectional study in Isfahan City, Iran, 192 married women aged between 18 and 50 years were 

enrolled as a convenient sample. Data were gathered using meter, digital scale, Female Sexual Function Index 

(FSFI), and Anne Hooper's Sexual Self-Esteem questionnaire. The data were analyzed using SPSS software. 

Findings: Differences in average desire, arousal, and orgasm scores among the underweight, normal body mass 

index, and obese individuals were significant (P < 0.05 for all). However, with respect to lubrication, 

satisfaction, and pain, the differences were not significant. Underweight females had a lower average on desire, 

arousal, and orgasm while having the highest pain average score (P < 0.05). The three groups showed no 

significant differences in terms of sexual self-esteem. 

Conclusion: The results showed that body mass index is not the only effective factor on sexual function, sexual 

self efficacy, and sexual self-esteem in women; intra-psychological, interpersonal, and socio-cultural factors 

should to be considered as important mediatings, too. 
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