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 مقدمه   
 چنان و است انسانی رفتار و زندگی از بخشی جنسی، عملکرد

 عنوانبه آن از صحبت که است آمیخته هم در شخص زندگی با
 جنسی تمایالت. رسدمی نظر به غیرممکن مستقل، ایپدیده

 بر زیادی تأثیر و بوده بشر کنجکاوی و عالقه وجه،ت مرکز همواره
 عملکرد درواقع. [1] دارد او جنسی شریک و فرد زندگی کیفیت
 زیستی، عوامل تأثیر تحت که است چندبعدی ایپدیده جنسی

 عملکرد به دادن اهمیت. است شناختیروان و اجتماعی فرهنگی،
 آثار تواندمی جنسی مشکالت زیرا است؛ بینانهواقع امری جنسی

. بگذارد اجتماعی و فردی زندگی هایجنبه سایر بر متعددی
گرا با یک مالقات اولیه شروع ی روابط دگرجنسازآنجاکه همه

شود. اهداف و مقاصد مرد و زن باید جهت گسترش این رابطه، می
اند از آنچه که جنسی عبارت آغازگر میل یهاروشن شود. نشانه

 .انگیزدغز را ازلحاظ جنسی برمیفرد را تحریک کرده و م
ای که به نحوی به تماس تناسلی دیگر هر محرک یا نشانهعبارتبه

 جنسی میل آغازگر هاینشانه [. درواقع2] و ارگاسم منجر گردد
 ما بیولوژیکی هایسائق از بسیاری که دارد اشاره واقعیت این به

 آگاه ودشانوج از را ما تا هستند محرک یا سیگنال نوعی نیازمند
 تا احتماالً باشید، پریشان یا مشغول شما اگر مثال، برای. سازند
 نخواهید گرسنگی احساس نرسد، مشامتان به پیتزا بوی که زمانی

 هاینشانه. باالست مثال مشابه جنسی تحریک عملکرد .کرد
سازد می آگاه شانجنسی نیازهای از را افراد جنسی میل آغازگر

 یل،: ماست شده تشکیل متوالی یمرحله سه از جنسی پاسخ [.3]
و  محققان تمایل( هرچند 1. )جنسی لذت اوج و یختگیبرانگ

و  اولیه یمرحله را جنسی میل که است آن بر همچنانپزشکان 
و  نشده آزموده عمل در نظر این( 2بدانند ) جنسی پاسخ ازجدا 
 در که نیست معلوم تنهانه درواقع( 3سؤال است ) زیر آن اعتبار
بلکه  شود،یم آغاز زمانی چه از جنسی یلم جنسی، پاسخ طول

( درگذشته 4) یستن مشخص هم جنسی میل دقیق تعریف
 گرفتهدر نظر  جداگانه یهاسازه جنسی، یلو م جنسی انگیختگی

 از دو این که دارد وجود آن بر مبنی زیادی شواهداما  شدند،یم
دارند که  پوشانیهم یگریکدبا  شناختی و نیز پدیدار تئوری نظر

 هایاختالل و آماری تشخیصی راهنمای ویرایش در پنجمین
در مورد زنان،  (1،2113پزشکی آمریکاانجمن روان) روانی

صورت ترکیب شدن اختالالت میل و برانگیختگی جنسی در  به
یک اختالل واحد تحت عنوان اختالل میل/برانگیختگی جنسی 

ی خود، اهمیت توجه نوبهن تغییر  نیز بهنمود یافته است، ای 2زنانه
کند. مک گال و یمی آغازگر میل جنسی را آشکار هانشانهبه 

ی آغازگر میل جنسی را به هانشانهدر پژوهش خود [ 4]مستون 
 پیوند هایشامل نشانه که چهار گروه تقسیم نمودند

/ بصری هاینشانه صریح،/شهوانی هایهیجانی، نشانه/عشقی
های پژوهش باشد.رمانتیک می/ضمنی هاینشانه و مجاورت

های آغازگر میل جنسی را اثبات مختلف اهمیت توجه به نشانه

                                                      
1 American Psychotic Association 

2 Female Sexual Interest/Arousal Disorder 

به  یپژوهش در[ 5و همکاران ] 3طور مثال گوئتساند، بهنموده
و جاذبه  یجنس لیم یداریآغازگر د یهانشانه نیارتباط ب یبررس
 22 ازامر بود که  بیانگر این هاآنپژوهش  جیپرداختند. نتا یجنس

طور نوزده نشانه به ،که شناخته شده است ینشانه آغازگر جنس
 و 4دیکلی .در ارتباط بود یجنس تیبا جذاب یقابل توجه

ی جنسی در مردان ختگیبرانگ [ در پژوهشی دریافتند،6]همکاران 
ی آغازگر میل جنسی اتفاق هانشانهدر پاسخ به شمار معدودی از 

برانگیختگی در زنان در پاسخ به طیف وسیعی  کهدرحالی افتد،می
در  افتد.ی آغازگر میل و برانگیختگی جنسی اتفاق میهانشانهاز 

ی جنسی توجه تحقیقات زیادی را به خود های اخیر حوزهسال
جلب نموده است و تاکنون ابزارهای مختلفی جهت سنجش میل 

ن به تواها میو عملکرد جنسی طراحی شده که از میان آن
 یابیارز یبرااشاره کرد که  5«عملکرد جنسی زنان ابزار» مقیاس

از این مقیاس . شودیکار گرفته مبه یعملکرد جنس یسطوح جار
[ 7] که توسط روزن و همکارانشده است  لیتشک تمیآ 11
نامه در پرسش این منظور ارزیابی عملکرد جنسی ساخته شد.به
شد. در  یابیهنجار [8] و همکاران یمحمد جهیتوسط خد رانیا

پژوهش پایایی مقیاس از طریق آنالیز ثبات یا ضریب همسانی 
محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در کل افراد  6درونی سؤاالت

و باالتر بود که با  71/1ها و کل مقیاس برای هر یک از حوزه
 قاتیباالتر(، تحق ای 81/1) [7]همکاران  و 7روزن  قاتیتحق جینتا

 ای 81/1) [11] همکارانو ویگل باالتر( و  ای 74/1)[1] 8مستون
بر اساس نتایج مطالعه محمدی و همکاران  دارد یباالتر(، هماهنگ

 یهاتفاوت معناداری بین نمرات کل مقیاس و هریک از حوزه [8]
در دو گروه دارای اختالل عملکرد جنسی و بدون اختالل  آن

یکی از  [.8] استن ابزار وجود دارد که نشانگر اعتبار تمیزی ای
ی میل جنسی مورد بررسی قرار گرفته ابزارهایی که در زمینه

[ که شامل 11] ی تمایل جنسی هالبرتعبارت است از پرسشنامه
میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش  ماده است و 25

-پایایی پرسشنامه را به روش آزمون[ 11] هالبرت دهد.قرار می
ضرایب همسانی درونی پرسشنامه  به دست آورد. 86/1بازآزمون 

بود که در سطح  81/1با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ 
[ ضریب آلفای 12در ایران نیز شفیعی ] بخشی قرار دارد.رضایت

تحقیق یوسفی و همکاران  به دست آورد. در 12/1کرونباخ آن را 
رسی اعتبار بر نتایج بود و 12/1ضریب همسانی درونی  [ نیز13]

همگرای این تست با مقیاس عملکرد جنسی گواه از همبستگی 
ی مناسب ( که تأییدکنندهp<0/001 r=529) مثبت معنادار بود

مطالعات نشان . باشدبودن این سازه در سنجش تمایل جنسی می
ی مسائل جنسی در خارج از کشور دهد که در زمینهمی

حاضر در مراکز درمانی  ها روبه افزایش است ولی در حالپژوهش
 یاگرچه ابزارها ی مسائل جنسی،های حیطهپژوهش و در

                                                      
3 Cari D. Goetz 
4 Kelly D. 
5 Female Sexual Function Inventory (FSFI) 
6 Internal Consistency Coefficient 
7 Rosen R. 
8 Meston C. 
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را  یجنس لیطور خاص ماند که بهساخته شده یمعتبر
باتوجه به اهمیت فراوان  ذکر است انیشااما  ،دنسنجیم

حال  در های میل جنسی در درک چندبعدی میل جنسی،نشانه
 ی آغازگرهانشانهاین  یابیوجود ندارد که به ارزخاصی  حاضر ابزار

یکی از بپردازند.  در ایران یجنس لیمنجر به م یهازانندهیبرانگ ای
در کشورهای دیگر  هایی که با این هدفمعتبرترین پرسشنامه
در ابعاد مختلف درمانی و پژوهشی مورد  توسط روان شناسان،

های میل جنسی مک ی نشانهگیرد پرسشنامهاستفاده قرار می
 پایایی 1«های میل جنسینشانه» مقیاس است.[ 4] مستون گال و

 قادر و داده نشان را باالیی روایی و( 78/1-13/1= کرونباخ آلفای)
 هاینگرانی بدون و با زنان بین معنادار هایتفاوت تشخیص به

های هدف تحقیق حاضر، بررسی ویژگی بدین منظور،. بود جنسی
های میل جنسی ی نشانهنامهپرسش( سنجی )پایایی و اعتبارروان

 باشد.ی زنان ایرانی میدر نمونه
های میل ی نشانهسؤال تحقیق این است که آیا پرسشنامه

سنجی )پایایی و اعتبار( مناسب در های روانجنسی از ویژگی
 ی زنان ایرانی برخوردار است؟جامعه

 روش
 نوع پژوهش 

نوع تحقیق های تدوین شده از تحقیق حاضر باتوجه به سؤال
 همبستگی است. توصیفی و 

 آزمودنی
ی زنان متأهل شهر قم ی آماری در این تحقیق کلیهجامعه

های تخصصی زنان ، به کلینیک1314بودند که در تابستان سال 
ی مورد مطالعه این که نمونه و زایمان در شهر قم مراجعه نمودند

سال  75-18زن متأهل با محدوده سنی  161پژوهش شامل 
 در دسترس انتخاب شدند. بردارینمونه باشد که با روشمی

 ابزارهای پژوهش
 یبرا[ 4] اسیمق: این یجنس میل یهانشانه اسیمق .1

مورد استفاده قرار  ،یجنس لیآغازگر مرتبط با م یهانشانه یابیارز
 لیتحل یاست که بر مبنا تمیآ 41متشکل از  اسیمقاین گرفت. 

 وندیپ یها: نشانهشودیم میتقس سایمقبه چهار خرده یعامل
(، تمیآ 11/مجاورت )یبصر یها(، نشانهتمیآ 11) یجانیعاشقانه/ه

 ی/ضمنکیرمانت یها( و نشانهتمیآ 11) حی/صرکیانترم یهانشانه
متعارف  ینامهپرسش کیبا استفاده از  تمیآ 41 نی( اتمیآ 11)
عبارت  کیصورت به تمیهر آ کهیطورشده است به ستیل

ها احتمال دهندهآن پاسخ یکه ط شودیمختصر ارائه م یفیتوص
 ،انگیزدبرمیها را آن ینسج تیمفروض فعال تمیآ کی کهنیا

 کرتیل اسیمق کی یپاسخ بر رو یهانهی. گزکنندیم یبنددرجه
( تا 1وجه )هیچقرار هستند: به نیقرار دارند که بد یادرجه 5

 ادیز یلیاحتمال خ(، به4) ادیال زاحتم(، به3(، احتماالً )2) یحد
در کشور آمریکا نیز مورد بررسی  اسیمقاین پایایی و روایی (. 5)

                                                      
1 Cues for Sexual Desire Scale (CSDS) 

 یی( و روا78/1-13/1کرونباخ=  ی)آلفا ییایپاقرار گرفته که 
زنان  نیمعنادار ب یهاتفاوت صیرا نشان داد و قادر به تشخ ییباال

  .[14بود. ]های جنسی نگرانیبا و بدون 
سؤال  11ه شامل چهار حوزه و هر حوزه شامل پرسشنام

 که شامل: باشدمی
 11 ،1 ،6 ،1 هایسؤال) هیجانی/ یعشق وندیپ هاینشانه، 

18، 21، 28، 21، 35، 41) 

 17 ،15 ،11 ،5 های)سؤالی /شهوانزانندهیبرانگ هاینشانه، 
27، 31، 3، 37، 31، 11) 

 31 ،24 ،12 ،7 ،2 های)سؤال / مجاورتیبصر هاینشانه، 
34، 25، 14، 23، 32) 

 21 ،16 ،13 ،8 ،4های )سؤال کی/ رمانتیضمن هاینشانه، 
 باشد.( می38 ،36 ،33 ،26 ،22

ایرانی فرم  یدر این مطالعه برای اطمینان از کفایت نسخه
سپس  انگلیسی این مقیاس، ابتدا به فارسی ترجمه گردید و

ان از تطابق فرم مجدداً به انگلیسی برگردانده شد. پس از اطمین
ایرانی مورد استفاده قرار  یترجمه شده با فرم اصلی، نسخه

 گرفت.
 یابیارز یبرااین مقیاس  : . مقیاس عملکرد جنسی زنان2

 تمیآ 11از  و شودیکار گرفته مبه یعملکرد جنس یسطوح جار
 یعامل لیبرآمده از تحل یهااسیمقشده است که به خرده لیتشک
(، تمی)چهار آ یختگی(، برانگتمی)دو آ لی: مشودیم میتقس
)سه  یجنس تی(، رضاتمی(، اُرگاسم )سه آتمی)چهار آ یسازروان

 (.تمی( و درد )سه آتمیآ
 یدرون یهمسان ،یادر مقاله راًی، اخ[11]و همکاران  2گلیو

قابل  یدامنه کیها در انعکاس ارزش یرا برا اسیمقهر خرده
[ 1( گزارش کردند. متسون ]82/1-18/1کرونباخ=  یقبول )آلفا

عملکرد سالم  یزنان دارا یرا برا یتمیآنیب ییایپا یهاارزش
اچ. » زنان مبتال به ی( و برا83/1-11/1کرونباخ=  ی)آلفا یجنس

قابل  یا(، در دامنه58/1-14/1کرونباخ=  ی)آلفا 3«اس. دی. دی.
ر از اعتبا یقو شواهدی[ 12]و همکاران  گلیقبول گزارش کرد. و

 یکل ینمره یبرا یجنس یزنان با و بدون کژکار نیب یافتراق
ارائه دادند،  اسیمقهر خرده ینمرهو  مقیاس عملکرد جنسی زنان

مختلف  یصیتشخ یهاگروه نیب یباال از همپوشان یااگرچه درجه
همگرای  روایی[ 7]روزن و همکاران  مطالعه[ 14] .وجود داشت

شویی روایی مناسب این مقیاس این مقیاس با مقیاس رضایت زنا
را نشان داد. در مطالعه روزن و همکاران پایایی بازآزمایی کل 

گزارش شده  86/1تا  71/1از  هااسیو برای زیر مق 88/1مقیاس 
و  یمحمد جهیتوسط خد زین رانینامه در اپرسش نیاست. ا

شد. در پژوهش پایایی مقیاس از طریق  یابیهنجار [8]همکاران 
محاسبه شد.  4ثبات یا ضریب همسانی درونی سؤاالتآنالیز 

ها و کل ضریب آلفای کرونباخ در کل افراد برای هر یک از حوزه

                                                      
2 Weigel M 
3 Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) 
4 Internal Consistency Coefficient 
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همکاران  و 1روزن قاتیتحق جیو باالتر بود که با نتا 71/1مقیاس  
باالتر( و  ای 74/1) 2[7] مستون قاتیباالتر(، تحق ای 81/1) [7]

بر اساس  دارد یتر(، هماهنگباال ای 81/1) [11] همکارانو ویگل 
معناداری بین نمرات  تفاوت[ 8]نتایج مطالعه محمدی و همکاران 

در دو گروه دارای اختالل  آن یهاکل مقیاس و هریک از حوزه
عملکرد جنسی و بدون اختالل وجود دارد که نشانگر اعتبار 

 )روایی( تمیزی این ابزار است.
توسط : 3ترساس ومقیاس کوتاه افسردگی، اضطراب  .3
کوتاه شد. این مقیاس دارای دو فرم  تهیه[ 15] لویباندو  4دلویبان

« استرس» استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس باشد.و بلند می
عبارت  21است. فرم کوتاه دارای « افسردگی»، «اضطراب»و 

عبارت متفاوت مورد ارزیابی  های روانیاست که هریک از سازه
 14عبارت است که هریک از  42آن شامل  . فرم بلنددهدیقرار م

. فرم کوتاه کندیگیری مرا اندازه عبارت، یک عامل یا سازه روانی
عبارتی توسط صاحبی و همکاران برای جمعیت ایرانی  21

 (r=%4) سنجیهای روانویژگی [.16] استاعتباریابی شده

لویباند و لویباند  «استرس ومقیاس کوتاه افسردگی، اضطراب »
نفری از دانشجویان، پرسشنامه  717در یک نمونه بزرگ  [15]

های بالینی به همبستگی را در نمونه ک با مقیاسبافسردگی 
( نیز در نمونه 2113) 5[17] هنریدست آوردند. کرافورد و 

دو ابزار دیگر مربوط به  نفری انگلستان این ابزار را با 1771
ا با آلفای کرونباخ برای افسردگی و اضطراب مقایسه و پایانی این ر

 %17و برای نمرات کل  1 % و %11، اضطراب %15افسردگی 
پناه، آلفای کرونباخ در  گزارش نمود. در ایران نیز توسط مرادی

 %82و استرس  %12 اضطراب 13/ استرس  14حیطه افسردگی 
 غربالگری وتشخیص  توانایی[ 16] استگزارش گردیده 

و استرس را در طی یک هفته اضطراب، افسردگی  یهانشانه
سال است. این مقیاس جهت افراد بزرگ کاربردگذشته دارد. 

هرچند این آزمون توانایی غربالگری و تشخیص در دوره نوجوانی 
سال مورد  15 از باالترافراد  یبهتر است برا را نیز دارد. ولی

. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بر روی استفاده قرار گیرد
ایرانی حاکی از وجود سه عامل استرس، اضطراب و دانشجویان 

واریانس بود. ضرایب همبستگی متوسط  54/1افسردگی با تبیین 
و قوی بین ابعاد پرسشنامه با ابعاد مشابه در پرسشنامه سالمت 

حاکی از اعتبار  7پرسشنامه چندبعدی سالمت روانی و 6عمومی
ایی )به فاصله همگرا و واگرای پرسشنامه بوده است. ضریب بازآزم

 سه هفته( برای ابعاد افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب
و ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مذکور  81/1و  78/1،  81/1

حاکی از پایایی مناسب این  87/1و  75/1،  85/1به ترتیب 
 [. 18] مقیاس  بوده است

                                                      
1 Rosen R. 
2 Meston C. 
3 DASS-(21) 
4 Lavibond & Lavibond 
5 Kraford & Henri 
6 GHQ 
7 MHQ 

فرم کوتاه : 8گانه شخصیتیپرسشنامه سنجش صفات پنج. 4
که یک پرسشنامه گانه شخصیتی سنجش صفات پنج امهپرسشن

عامل اصلی شخصیت )روان  5سؤالی است و برای ارزیابی  61
گرایی، باز بودن، سازگاری و با وجدانی ( به آزردگی خویی، برون

های آن از اعتبار باالیی برخوردارند و رود. مقیاسکار می
تر این آزمون بر ها زیاد است و از همه مهمهمبستگی بین مقیاس

انتقادات کمتری بر آن وارد  های شخصیتی،خالف سایر آزمون
شده است پاسخنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی 

تفاوت، موافقم و کامالً موافقم( تنظیم )کامالً مخالفم، مخالفم، بی
در تمام مواد  گذاری فرم کوتاه این پرسشنامهشده است. نمره
گذاری برخی از مواد فرم این معنی که در نمره یکسان نیست. به

، 3، مخالفم نمره 4کوتاه پرسشنامه، به کامالً مخالفم نمره 
تعلق  1و کامالً موافقم نمره  1، موافقم نمره 2تفاوت نمره بی
صورت که برخی دیگر از مواد این فرم کوتاه بهگیرد. درحالیمی

[ پرسشنامه 11]شوند. گذاری میعکس حالت گفته شده نمره
شخصیتی توسط مک کری و کاستا روی گانه سنجش صفات پنج

نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که  218
در  به دست آمده است. 75/1تا  83/1ضرایب اعتبار آن بین 

روی  که توسط گروسی فرشی هنجاریابی آزمون این پرسشنامه
های تبریز، ز بین دانشجویان دانشگاهنفر ا 2111ای با حجم نمونه

های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت شیراز و دانشگاه
گزارش کرده  87/1تا  56/1بعد اصلی را بین  5ضریب همبستگی 

است. ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان 
گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به آزردگی خویی، برون

به دست آمد. جهت  87/1و  68/1، 56/1، 73/1، 86/1تیب تر
بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم 

 (، استفاده شدRگر )( و فرم ارزیابی مشاهدهSگزارش شخصی )
گرایی و در عامل برون 66/1که حداکثر همبستگی به میزان 

در ایران [ 11در عامل سازگاری بود. ] 45/1حداقل آن به میزان 
[ نیز روایی همگرا و پایایی این 21] روشن چسلی و همکاران

ها نشان از پایایی نسبتاً یافته تست را مورد بررسی قرار دادند.
 هاقابل قبول این مقیاس برای بعضی از زیرمقیاس

ها )مانند رنجورخویی( و پایایی بسیار ضعیف برای باقی آنروان)
 دارد. (پذیرا بودن

 ها تحلیل دادهیوه ش
های سازه مقیاس نشانه منظور وارسی اعتباردر این تحقیق به

از تحلیل عاملی تأییدی و اعتبار همگرا و واگرا  میل جنسی
منظور وارسی پایایی مقیاس حاضر از دو روش استفاده گردید. به

 ای گاتمن استفاده شده است.آلفای کرونباخ و دونیمه

 نتایج
از  های میل جنسیسازه مقیاس نشانه بارمنظور وارسی اعتبه

تحلیل عاملی تأییدی و اعتبار همگرا و واگرا استفاده گردید. 
منظور وارسی پایایی مقیاس حاضر از  روش آلفای کرونباخ به

                                                      
8 NEO-FFI 
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 استفاده شده است.

 بررسی اعتبار

از  ی میل جنسیهانشانهمنظور وارسی اعتبار سازه مقیاس به
 عتبار همگرا و واگرا استفاده گردید.تحلیل عاملی تأییدی و ا

عاملی تأییدی بر روی مدل  لیتحل تحلیل عاملی تأییدی:
 ؛یجانی/هیعشق وندیپ یهانشانهچهارم عاملی اصلی )شامل ابعاد 

/ مجاورت؛ و یبصر یهانشانه ؛برانگیزاننده/یشهوان یهانشانه
ی مرتبط با تحلیل عاملی هاشاخص(. کی/رمانتیضمن یهانشانه

نشان داده شده  1أییدی بدون آزادسازی کوواریانس در جدول ت
بونت )شاخص نرم شده برازندگی(  -= شاخص بنتلر  NFI) است.

لویز )شاخص  -= شاخص تاکر NNFI(، < 1/1یا  8/1)
=  Standardized RMR، (< 1/1نشدگی برازندگی( )نرم

، (> 18/1یا  15/1شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده )
GFI ( 1/1 تا 8/1= شاخص نیکویی برازش >) ،AGFI  شاخص =

= شاخص برازندگی  CFI، (< 8/1نیکویی برازش تطبیقی )
= خطای مجذور میانگین  RMSEA، (> 15/1تا  11/1تطبیقی )

= خی دو  Chi-Square/df، (> 18/1تا  16/1ریشه تخمین )
 = مجذور خی دو.( X2، (> 3بخش بر درجه آزادی )

 
 

 (141=n)( CSDS) یجنس لیم هاینشانه اسیمقمدل چهار  برازش ارزیابی هایشاخص  .1جدول 

    شاخص
 مدل

2X Chi-Square/df RMSEA CFI AGFI GFI Standardized RMR NNFI NFI 

27/1752  52/2  152/1  18/1  86/1  88/1  152/1  17/1  17/1  مدل چهار عاملی 

 (=141n) (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمقمربوط به هر بعد  سؤاالت ضرایب مسیر، مقادیر آزمون تی و. 2 جدول

 سؤالشماره 
 (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمقمدل چهار عاملی  

 شماره بعد نام بعد ضریب مسیر خطای استاندارد *مقدار تی

1 21/7 11/1 71/1 

 1 ی پیوند عشقی/ هیجانیهانشانه

6 64/7 11/1 71/1 

1 72/6 11/1 73/1 

11 81/8 11/1 11/1 

18 87/1 11/1 14/1 

21 34/1 11/1 14/1 

24 84/1 11/1 12/1 

21 15/11 11/1 11/1 

35 41/11 11/1 15/1 

3 46/5 11/1 51/1 

 2 ی برانگیزاننده/شهوانیهانشانه

5 31/6 11/1 66/1 

11 61/1 11/1 81/1 

15 18/11 11/1 18/1 

17 37/8 11/1 78/1 

11 13/1 11/1 11/1 

27 31/11 11/1 11/1 

31 11/8 11/1 78/1 

37 21/11 11/1 17/1 

41 71/11 11/1 16/1 

2 13/8 11/1 15/1 

 3 ی بصری/ مجاورتهانشانه

7 81/8 18/1 73/1 
12 54/1 11/1 88/1 
14 17/8 11/1 75/1 
23 22/12 11/1 23/1 
25 75/11 11/1 11/1 
28 56/1 18/1 78/1 
31 82/11 11/1 16/1 
32 16/7 11/1 51/1 
34 11/8 11/1 77/1 
4 65/7 11/1 84/1 

 4 ی ضمنی/ رمانتیکهانشانه

13 43/7 11/1 81/1 
16 45/1 11/1 11/1 
21 12/1 11/1 88/1 
22 47/5 11/1 53/1 
26 31/11 11/1 18/1 
33 16/7 11/1 71/1 
36 31/6 11/1 72/1 
38 72/1 11/1 14/1 
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که تمامی  دهدیمنشان  1نتایج مندرج در جدول  
ی در نظر گرفته شده برای برازش مدل چهار عاملی هاشاخص

 دهنده برازشپرسشنامه از مقدار قابل قبولی برخوردارند که نشان
ی آورجمعی هاادهدقابل قبول و مناسب مدل و سازگاری آن با 

 .باشدیمشده 
مربوط به هر  سؤاالتضرایب مسیر، مقادیر تی و  2جدول 
 .دهدیمبعد را نشان 

ی بارهاکه تمامی  دهدیمنشان  2جدول نتایج مندرج در 

از  کیچیهبنابراین ؛ باشندیمدار عاملی و ضرایب تی معنی
 .شوندینمحذف  سؤاالت

 لیم یهانشانه سایمقعامل  4ی بین همبستگ 3جدول 
که  دهدیمنشان  3نتایج جدول . دهدیمی را نشان جنس

همبستگی بین همه ابعاد پرسشنامه مثبت، متوسط و قوی و 
 (.P<0.05) باشدیمدار معنی
 

 (=141n) (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمقعامل  4ی بین همبستگ . 3جدول

 5 4 3 2 1 بعد

 ی پیوند عشقی/ هیجانیهانشانه 1
یهمبستگ  1     

داریمعنی  -     

 ی برانگیزاننده/شهوانیهانشانه 2
یهمبستگ  58/1  1    

داریمعنی  11/1  -    

 ی بصری/ مجاورتهانشانه 3
یهمبستگ  41/1  41/1  1   

داریمعنی  11/1  11/1  -   

 ی ضمنی/ رمانتیکهانشانه 4
یهمبستگ  71/1  73/1  62/1  1  

داریمعنی  11/1  11/1  11/1  -  

 (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمق 5
یهمبستگ  86/1  81/1  75/1  14/1  1 

داریمعنی  11/1  11/1  11/1  11/1  - 

 اعتبار همگرا و واگرا
ی هاآزمونمنظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا پرسشنامه از به

امه عملکرد پرسشن» و« استرسپرسشنامه افسردگی، اضطراب و »

دربرگیرنده نتایج اعتبار  4استفاده گردید. جدول « جنسی زنان
 همگرا و واگرا شده است.

 («FSFIزنان ) یپرسشنامه عملکرد جنس»( و DASSاضطراب و استرس ) ،یپرسشنامه افسردگبا  (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمق. همبستگی بین ابعاد 4جدول 
(141n=) 

 بعد پرسشنامه
 (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمق

ی پیوند عشقی/ هانشانه
 هیجانی

ی هانشانه
 برانگیزاننده/شهوانی

ی بصری/ هانشانه
 مجاورت

ی ضمنی/ هانشانه
 رمانتیک

 لیم یهانشانه
 یجنس

 DASSپرسشنامه 

 افسردگی
11/1- 13/1 13/1 14/1 12/1 

21/1 61/1 13/1 64/1 71/1 

 اضطراب
17/1- 11/1- 11/1 11/1- 15/1- 

15/1 31/1 28/1 81/1 52/1 

 استرس
16/1- 13/1 14/1 14/1- 14/1- 

16/1 73/1 61/1 63/1 62/1 

 نمره کل
16/1- 11/1- 11/1 11/1 13/1- 

 15/1 14/1 22/1 17/1 75/1 

پرسشنامه عملکرد جنسی 
 (FSFIزنان )

 میل
61/1 63/1 35/1 61/1 65/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 برانگیختگی
53/1 56/1 24/1 52/1 55/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 لیزیدگی
31/1 41/1 23/1 35/1 38/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 ارگاسم
54/1 51/1 25/1 51/1 54/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 رضایت جنسی
56/1 54/1 23/1 51/1 55/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 درد
31/1 36/1 11/1 31/1 37/1 

11/1 11/1 12/1 11/1 11/1 

عملکرد جنسی 
 زنان

55/1 56/1 27/1 52/1 57/1 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 
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 بعد پرسشنامه
 (CSDS) یجنس لیم یهانشانه اسیمق

ی پیوند عشقی/ هانشانه
 هیجانی

ی هانشانه
 برانگیزاننده/شهوانی

ی بصری/ هانشانه
 مجاورت

ی ضمنی/ هانشانه
 رمانتیک

 لیم یهانشانه
 یجنس

 پرسشنامه شخصیت نئو

 رنجورخویینروا
11/1 17/1 11/1 11/1 14/1 

25/1 15/1 22/1 25/1 11/1 

 گراییبرون
23/1 12/1 13/1- 14/1 11/1 

11/1 77/1 75/1 11/1 11/1 

 پذیریانعطاف
24/1 17/1 16/1 21/1 21/1 

11/1 15/1 46/1 12/1 12/1 

 دلپذیر بودن
14/1 13/1 11/1- 12/1 13/1 

11/1 74/1 27/1 71/1 71/1 

 پذیریمسئولیت
16/1 18/1- 12/1- 11/1 12/1 

17/1 32/1 71/1 14/1 77/1 

 
 ایاییبررسی پ

منظور وارسی فرضیه حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده به
 اسیابعاد مق یکرونباخ برا یآلفا بی. ضرا5جدول  شده است.

 .دهدیرا نشان م یجنس لیم یهانشانه
 

 (CSDS) یجنس لیم هاینشانه اسیمق. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد 5 جدول

 (aآلفا ) سؤاالتتعداد  مقیاس
 ایهدونیم

 همبستگی بین دو نیمه آلفای نیمه دوم آلفای نیمه اول

 74/1 88/1 71/1 11/1 11 ی پیوند عشقی/ هیجانیهانشانه
 82/1 83/1 77/1 81/1 11 ی برانگیزاننده/شهوانیهانشانه

 81/1 81/1 84/1 11/1 11 ی بصری/ مجاورتهانشانه
 76/1 75/1 77/1 86/1 11 ی ضمنی/ رمانتیکهانشانه

 11 15/1 11/1 12/1 86/1 (CSDS) یجنس لیم یهانشانه

 
ضرایب آلفای کرونباخ  که دهدیمنشان  5جدول نتایج مندرج در 

که از میزان توصیه  باشدیم 86/1باالتر از  هااسیمقبرای تمام 
 .باشندیمباالتر است و بدین ترتیب قابل قبول  71/1شده 

 یریگجهیو نتبحث 
قیاس منظور وارسی اعتبار سازه ماشاره شد به طور کههمان

از تحلیل عاملی تأییدی و اعتبار همگرا و  های میل جنسینشانه
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد،  واگرا استفاده گردید.

ی در نظر گرفته شده برای برازش مدل چهار هاشاخصتمامی 
 ؛یجانیه /یعشق وندیپ یهانشانهعاملی پرسشنامه )شامل ابعاد 

/ مجاورت؛ و یبصر یهانشانه ؛برانگیزاننده /یشهوان یهانشانه
( ازمقدار قابل قبولی برخوردارند که کیرمانت /یضمن یهانشانه
قابل قبول و مناسب مدل و سازگاری آن با  ی برازشدهندهنشان
چنین همبستگی بین همه هم باشدیمی شده آورجمعی هاداده

 باشدیمدار ، متوسط و قوی و معنیابعاد پرسشنامه مثبت
(P<0.05). منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا پرسشنامه از به

 و« استرسپرسشنامه افسردگی، اضطراب و »ی هاآزمون
استفاده گردید که نتایج حاکی « پرسشنامه عملکرد جنسی زنان»

بین ابعاد مختلف این مقیاس با مقیاس  از ارتباط مثبت معنادار
-ی منفی معنادار ابعاد مقیاس نشانهرد جنسی زنان و رابطهعملک

بود  و استرسهای میل جنسی با مقیاس افسردگی، اضطراب 
(P<0.05) . لیم یهانشانه اسیمقکه  دهدیماین نتایج نشان 

 ؛ وباشدیماز اعتبار همگرا و واگرای خوبی برخوردار  یجنس

فای کرونباخ منظور وارسی پایایی مقیاس حاضر از روش آلبه
 هااسیمقاستفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام 

که منطبق با نتایج مک گال و مستون  باشدیم 86/1 باالتر از
به  78/1-13/1کرونباخ این مقیاس را  باشد که آلفایمی[ 14]

 دست آوردند.
های مختلف ارتباط ابعاد مختلف این پرسشنامه نتایج پژوهش

گیری میل جنسی و روند عملکرد جنسی را ز در شکلبا هم و نی
 اند کهطور مثال تحقیقات آشکار نمودهاند، بهآشکار نموده

پاسخ  تغییرات با اضطراب و افسردگی در شدت عالئم تغییرات
 لذت فقدان مثال،طور به دارد. مطابقت روز جنسی درهمان

 وزر همان در جنسی شود میلسبب می( خاص افسردگی عالئم)
 بیشتر اضطراب و انگیختگیکه درحالی کاهش بیشتری یابد،

 در زمانهم افزایش به مستقل طوربه( عالئم خاص اضطراب)
 در افزایش. دیافزایمجنسی  درد و مهبلدرد  جنسی، انگیختگی

 مشکالت( با مشترک عالئم مثال، عنوانبه) کلی طوربه پریشانی
 زمانهم تغییرات . درنتیجهبود همراه ارگاسم به رسیدن در بیشتر

 دهد که نشان است ممکن جنسی عملکرد و عاطفی عالئم در
[ 21] .باشندیممشترک  بنایی زیر یهاسمیمکان محصول همگی

 کنندگانمشارکت در پژوهشی که به بررسی تواناییهمچنین 
آغازگر میل جنسی از نوع  یهانشانه میان شدن قائل تمایز برای

پوشش در  سبکاز نوع  یآغازگر میل جنس یهانشانه و عاطفی
 کمتری مردانی که حساسیت زنان پرداخته شد، نتایج نشان داد،
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ی آغازگر میل جنسی از هانشانه قائل شدن بین تمایز به نسبت 
دیگر بیشتر  مردان بهنسبت  نوع عاطفی و دوستانه داشتند،

تمایز  مردانی که قادر به ایجاد دیگرعبارتی. بهخطرآفرین بودند
و  (آمیزبین آغازگر میل جنسی مستقیم )لباس تحریک

 درنتیجه خطرآفرین بودند. شتریب ،( نبودندغیرمستقیم )عالقه
 با جنسی میل اندازراه یهانشانه ادراک در جوان مردان خطای

و نیز در پژوهشی که به بررسی  [22] است. ارتباط در جنسی آزار
اری میل جنسی و جاذبه جنسی ی آغازگر دیدهانشانهارتباط بین 

طی  آغازگر جنسی که نشانه 22 نشان داد از جینتا پرداخته شد.
 طوربه هانشانهنوزده نشانه در بین این  شد، این پژوهش شناخته

در کانادا به  [23] بود. ارتباط در جنسی جذابیت با توجهی قابل
یل ی آغازگر منشانهبررسی برانگیختگی جنسی زنان در پاسخ به 

ی آغازگر رومانتیک هانشانهدر مقایسه با  جنسی تجاوز به عنف
ی جنسی مردان در پاسخ ختگیبرانگ نتایج نشان داد پرداخته شد.

 کهدرحالی ی آغازگر جنسی،هانشانهبه شماری معدودی از 
ی هانشانهبرانگیختگی در زنان در پاسخ به طیف وسیعی از 

ی هانشانهی حت افتد،می آغازگر میل و برانگیختگی جنسی اتفاق
پاسخ به  در نشان داد مردها، جینتا آغازگر بدون مقدمه.

و غیر خشن  یی که رابطه جنسی همراه با رضایت طرفینهاتیروا
، برانگیختگی جنسی بیشتری را از خود کشندیمرا به تصویر  آمیز

 به مربوط روایات همه زنان به کهدرحالی .دهندیمنشان 
 توصیف یک تجاوز جنسی، جمله از سی،جن یهاتیفعال

همچنین در  [24] .دهندیمی مشابهی را نشان ختگیبرانگ
 ی آغازگر میل جنسی وهانشانهدر  تفاوت بررسی به پژوهشی

و  هایشانجنسی افراد که از خودگزارشی تحریک ارزیابی زمان
بیانگر  جینتا .پرداختند ی جنسی حاصل شده بود،هااسیمقنتایج 

سنجش برانگیختگی جنسی بود که نشان  در خصوص مفاهیمی
ی جنسیتی در برانگیختگی جنسی هاتفاوتطور طبیعی به دادیم

 .باشدیم مؤثری آغازگر میل و برانگیختگی جنسی هانشانهو 
[25] 

های اشاره شده، همسو با نتایج پژوهش حاضر نتایج پژوهش
هیجانی، -یدر تائید ارتباط مثبت و قوی بین ابعاد پیوند عشق

رمانتیک  -مجاورت و ضمنی-برانگیزی، بصری-های شهوانینشانه
های میل و برانگیختگی باشد و نیز ارتباط بین این نشانهمی

الزم به ذکر است اما  نمایند؛جنسی با عملکرد جنسی را تائید می
هایی برخوردار های متنوع، از محدودیتهر پژوهشی در بین تالش

نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  دارای  است که پژوهش حاضر
ی عمده در هاتیمحدودیکی از باشد، هایی میمحدودیت

که برای به  باشدیمی حاضر محدود بودن نمونه به زنان مطالعه
مورد  و مروری مختلف با دقت هاپژوهشکار بردن این ابزار در 

به گیری بعدی عدم امکان نمونه تیمحدود استفاده قرارگیرد.
ی تصادفی بود که دلیل آن کم بودن رغبت افراد به طرح وهیش

 در .باشندیمفرهنگ ما  در یی خود،و زناشومسائل جنسی 
گیری در دسترس استفاده گردید ی نمونهوهیشپژوهش حاضر، از 

هایی که تمایل به شرکت در پژوهش و تکمیل و آزمودنی
محقق  با لبانه،داوط کامالً صورتبه را داشتند، هاپرسشنامه

برای کاربرد بهتر این ابزار در  شودیمهمکاری کردند. پیشنهاد 
سنجی آن در ی روانهایژگیومختلف به بررسی  یهاپژوهش
ی هاشاخص خالصه طوربه مردان نیز پرداخته شود. یجامعه

ی حاضر گواه از اعتبار و نمونهسنجی به دست آمده در روان
در  تواندیماین ابزار  رسدیمنظر  به دارد.پایایی مناسب این ابزار 

 ی زوجین در مراحل قبل از ازدواج،هیاولگری ی غربالهانهیزم
ی و درمانی امشاورهی هاطیمحدرمانی در یی و خانوادهزناشو

 و درخصوص برای درمان مشکالت جنسی خانواده خانواده به
ین برای کاربرد باشد و همچن و قابلی پژوهشی سودمند هاطیمح

سازی روابط افراد در خانواده بدون افزایش کیفیت زناشویی و غنی
 مشکل در سطوح مختلف جامعه به کار برد.
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 پیوست

عوامل  بانوی گرامی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شما،
عنوان شود )بهمختلفی باعث تحریک تمایالت جنسی در افراد می

دهد مقیاس زیر نشان می .(مثال، آمیزش کامل، بوسیدن، نوازش
داشتن  ها در تحریک شما برایهر یک از این عوامل یا نشانه

ها دیگر این نشانهعبارتیبه ؛تا چه حدی نقش دارد فعالیت جنسی
تا چه حد موجب برانگیختگی و تحریک جنسی و یا تمایل به 

 شود.شروع رابطه جنسی در شما می

 کم متوسط زیاد بسیار زیاد
 هیچبه

 وجه
 عبارت

 احساس عشق و عالقه نسبت به همسر .1 1 2 3 4 5

 ت کردن یا دیدن شخصی باهوشصحب .2 1 2 3 4 5

 کنندهزا و تحریکتماشای یک فیلم  شهوت .3 1 2 3 4 5

 عنوان مثال.، عطر، ادوکلن، شامپو، خمیر اصالح(به) خوشایند استشمام بویی .4 1 2 3 4 5
 هستند جنسی رفتار یا فعالیت مشغول که دیگری افراد سخنان به کردن گوش یا دیدن .5 1 2 3 4 5
 ابراز تمایل همسر به صحبت کردن با شما .6 1 2 3 4 5
 صحبت کردن یا دیدن فردی معروف .7 1 2 3 4 5
 حمام کردن در وان آب گرم .8 1 2 3 4 5
 ی نزدیکی عاطفی با همسرتجربه .1 1 2 3 4 5
 ی جنسیبینی رابطهتقاضا یا پیش .11 1 2 3 4 5
 آیندهصحبت کردن با همسر در مورد  .11 1 2 3 4 5
 دیدن یا صحبت کردن با شخصی بسیار قدرتمند .12 1 2 3 4 5
 صرف یک شام عاشقانه با همسر .13 1 2 3 4 5
 تماشای فعالیت جسمانی یک فرد )مانند ورزش( .14 1 2 3 4 5
 های شهوانی زدنصحبت در مورد فعالیت جنسی یا حرف .15 1 2 3 4 5
 خندیدن با همسر .16 1 2 3 4 5
 احساس لیزی، نعوظ و خیسی همسر .17 1 2 3 4 5
 حمایت شما از همسر .18 1 2 3 4 5
 های جنسی همسرتان در مورد شماشنیدن تخیل .11 1 2 3 4 5
 ارسال و دریافت پیام جنسی .21 1 2 3 4 5
 از شما حمایت همسر .21 1 2 3 4 5
 با هم رقصیدن .22 1 2 3 4 5
 لباس و باکالسدیدن شخصی خوش .23 1 2 3 4 5
 احساس حس تعهد همسر .24 1 2 3 4 5
 نشینی با اشخاص جذابهم .25 1 2 3 4 5
 لمس مو یا صورت همسر .26 1 2 3 4 5
 عنوان مثال گردش خون باال در آلت تناسلی(ی تناسلی )بهاحساس فشار و تحریک در ناحیه .27 1 2 3 4 5
 ثروتمند دیدن یا حرف زدن با شخصی .28 1 2 3 4 5
 دهد.داشتنی برایتان انجام میوقتی همسرتان کارهای خاص و دوست .21 1 2 3 4 5
 کند.نفس رفتار میدیدن شخصی که با اعتمادبه .31 1 2 3 4 5
 بافی جنسی در طول روز(عنوان مثال.، داشتن یک رویای جنسی در خواب یا یک خیالداشتن تخیالت جنسی )به .31 1 2 3 4 5
 کند و بالعکس.گری با شما صحبت میوقتی شخصی با لوندی و عشوه .32 1 2 3 4 5
 تماشای یک فیلم عاشقانه .33 1 2 3 4 5
 فرمدیدن یک بدن زیبا و خوش .34 1 2 3 4 5
 داشتن احساس امنیت در رابطه .35 1 2 3 4 5
 تماشای غروب آفتاب .36 1 2 3 4 5
 های پورنو(عنوان مثال، مجلهی جنسی )بهر مورد رابطهخواندن مطالبی د .37 1 2 3 4 5
 زمزمه کردن در گوش همسر یا اینکه او در گوش شما زمزمه کند .38 1 2 3 4 5
 تماشای عریان شدن یک شخص .31 1 2 3 4 5
 احساس مراقبت شدن از سوی همسر .41 1 2 3 4 5

 


