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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 ملكرد جنسي زنان شاغلبررسي رابطه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس و ع

 
*    شعربافاني آقامحمددرضايمدكتر ح

** يبريزاده خ زارعوايش   
*** يقي صددهيسع   

****   حروف قنادمعصومه

 

شود يابي كسب مي  صفات شخصيتي وابسته به جنس، آن دسته از صفاتي است كه در طي هويت              :  مقدمه و هدف  
اي رسد اين دسته از صفات كليشه      به نظر مي  .  داشته باشند رود  اي از هر مرد و زني انتظار مي         و به طور كليشه    

پ ژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين صفات            .  تواند با عملكرد جنسي افراد رابطه داشته باشد           جنسي مي 
 .شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي در زنان متأهل شاغل انجام گرفت

ي  زن متأهل شاغل در شهر مشهد در دامنه        50ها  مودنيآز.  پژوهش حاضر مبتني بر روش همبستگي است      :  روش
براي سنجش صفات شخصيتي     .  گيري در دسترس انتخاب شدند      سال بودند كه به شكل نمونه        45 تا   20سني

ي و براي سنجش عملكرد جنسي، پرسشنامه     )  PAQ(هاي شخصيتي اسپنس    وابسته به جنس از پرسشنامه ويژگي     
هاي آماري  هاي به دست آمده با استفاده از روش         داده.  را تكميل نمودند  )  FSFI(شاخص عملكرد جنسي زنان      

بين -هاي متغير پيش  بيني تغييرات متغير مالك از روي مؤلفه      همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه جهت پيش      
 . تحليل شد

رابطه مثبت و   ها نشان داد كه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس با عملكرد جنسي زنان شاغل                 يافته:  نتايج
و در تعامل انواع صفات شخصيتي وابسته به جنس، روان دو               )  >716/0r=  ،05/0  p(معناداري وجود دارد     

 .باشدبيني كننده معنادارتري براي عملكرد جنسي ميجنسيتي پيش

هاي پژوهش كه صفات شخصيتي وابسته به جنس با عملكرد جنسي زنان رابطه مثبت و                  با توجه به يافته   :  بحث
در .  تري داشته باشند، عملكرد جنسي بهتري نيز خواهند داشت          معناداري دارد، هرچه زنان روان جنسيتي سالم       

 شان را هاي مربوط به جنسيت خود عملكرد جنسيتوان با سوق دادن افراد به آگاهي و كسب ويژگينتيجه مي

 به رضايتمندي   اشويي را كاهش داده و    از اين طريق ميزان مسائل و مشكالت جنسي در زندگي زن             و بهبود بخشيم 
 . كمك نماييمديگرزوجين از هم

 .صفات شخصيتي وابسته به جنس، عملكرد جنسي، زنان شاغل: هاكليد واژه
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