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بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان     
(SQOL-F) 

 
 5 هاشمی، اسماء 4، سمیه منتشلو 3، طهورا عرفان2، زینب سلیمانی1*رسول روشن چسلی

 )نویسنده مسئول( .شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایراناستاد گروه روان. 1
 شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد روان. 2
 شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.آموخته کارشناسی ارشد رواندانش. 3
 شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.. دانشجوی دکتری روان4
 شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.. دانشجوی کارشناسی ارشد روان5

 دهیچک
کیفیت زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی زنان است که کمتر مورد مطالعهه و بررسهی اهرار گر تهه      مقدمه:

های مثبت و منفی روابط جنسی خود و پاسه  او بهه ایهر ارزیهابی تعریه  شهده اسهت.        است و شامل ارزیابی  رد از جنبه
 است. نسی زنانپرسشنامه کیفیت زندگی ج بررسی اعتبار و پایایی مطالعه، ریا از هدف

 زنهان  یهیه کلنفهر از   343باشد که نمونهه غیهر بهالینی شهامل     پژوهش حاضر شامل دو گروه بالینی و غیر بالینی می روش:
 لیتشهک  یجنسه  مشکالت دچار متاهل زن49 را پژوهش ریا ینیبال نمونهو باشد ی میسار و ام تهران، شهر ساکر متاهل
. انهد هکهرد  مراجعهه  شهاهد  دانشگاه سالمت و خانواده کینیکل به درمان یبرا 94 ماه وریشهر تا خرداد  یتار از که دانهداد
 یزنهدگ  تیه فیک پرسشهنامه  تها  شهده  خواسته آنها از و نداهشد انتخاب دسترس در یریگهنمون روش از استفاده با ا راد ریا

 زنهان  نفهر  50 از متشهکل ای جداگانهه  نمونهه و نیه    نهد ینما لیه تکم رااضطراب و استرس  مقیاس ا سردگی، و نانز یجنس
 .کنند لیتکم ماه کی  اصله به و بار دو را یجنس یزندگ تیفیک پرسشنامه شد خواسته آنها از و شدند انتخاب
های مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه موجب شناسایی دو عامل در نمونه غیر بالینی و سه عامل در یا ته نتایج:

اعتبار پرسشنامه نی  نتایج حاکی از وجود رابطه بها  بهیر ایهر پرسشهنامه در اعتبهار       نمونه بالینی شد. در بررسی
همگرا و روابط ضعی  یا منفی در بررسی اعتبار واگهرا بهود کهه در مجمهوا نشهان از اعتبهار اابهل ابهول ایهر          

 پرسشنامه برای سنجش متغیر کیفیت زندگی جنسی در زنان است.
اعتبار و پایایی ایر مقیاس به منظور کهاربرد در جمعیهت زنهان متاههل ایرانهی توسهط       در مجموا  :گیریبحث و نتیجه

 شواهد به دست آمده مورد تایید و حمایت ارار گر ت.
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 مقدمه  
 رفتار و زندگی از بخشی عملکرد و زندگی جنسی،

 که است ختهیآمدرهم شخص زندگی با چنان و است انسانی
 نظر به غیرممکن مستقل، ایپدیده عنوان به آن از صحبت

 و عالقه توجه، مرکز همواره جنسی تمایالت. رسدمی
 و فرد زندگی کیفیت بر زیادی تأثیر و بوده بشر کنجکاوی

 در ضروری جنبه یک جنسی تمایالت. دارد او جنسی شریک

 از رضایت در توجهی قابل تاثیر و است شوهر و زن رابطه

 .باشد می زندگی بنایی زیر اجزای از یکی و دارد زندگی

 هیجانی و شناختی روان جسمی، عوامل شامل جنسی رابطه

 گذاردمی تاثیر فرد زندگی کیفیت و کلی بهزیستی بر و است
عملکرد جنسی سالم در زنان نقش مهمی در احساس . [1]

[. اختالل در 2سالمتی و باال بردن کیفیت زندگی آنان دارد]
ارتباطی است که می سیستم جنسی منبع اصلی تعارضات 

تواند موجب تردید در مورد عشق و عالقه و افزایش نگرانی 
 زندگی واقع [. در3زوجین نسبت به پایداری ارتباط شود ]

 تأثیرعوامل تحت که است بعدی چند ایپدیده جنسی
 باشد. اهمیتمی شناختیروان و اجتماعی فرهنگی، زیستی،

 مشکالت زیرا است؛ بینانه واقع امری جنسی زندگی به دادن
 زندگی هایجنبه سایر بر متعددی آثار تواندمی جنسی
 جنسی ناکارآمدی اینکه وجود بابگذارد . اجتماعی و فردی

 زنان جنسی مشکالت بهست ولی ا بیشتر مردان از زنان در

 در تواند می زنان در جنسی ناتوانی . است شده توجه کمتر

 از پس بار یک تنها آنکهو یا  دهد،  رخ زندگی مراحل تمام

 یزندگ تیفیک یریگ اندازه نیبنابرا بیفتد اتفاق مدتی
 و مدت کوتاه جینتا یابیارز یبرا مهم مسئله کی یجنس
کیفیت [. 4] است یجنس مشکالت لیدل به مدت بلند

زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی زنان است که 
شامل  کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و

ارزیابی فرد از جنبه های مثبت و منفی روابط جنسی خود و 
[ در واقع 5،6پاسخ او به این ارزیابی تعریف شده است ]

ای برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی جنسی، وسیله
[ مطالعات 7،8مشکالت جنسی و کیفیت زندگی است ]

انجام شده بر روی مسائل جنسی، ارتباط آشکاری را بین 
ل عملکرد جنسی و کیفیت زندگی پایین نشان دادند. اختال

[. این در حالی است که در پرسشنامه کیفیت زندگی 7]
عمومی ، عملکرد جنسی به عنوان یک بعد خاص از کیفیت 

 یریگ اندازه از سوی دیگرشود. زندگی در نظر گرفته نمی
 جینتا یابیارز یبرا مهم مسئله کی یجنس یزندگ تیفیک

 [9] است یجنس مشکالت لیدل به مدت بلند و مدت کوتاه
 قابل و معتبر یریگ اندازهبه  هدف، نیا به دنیرس یبرا

تاکنون ابزارهای مختلفی برای . است ازین مورد اعتماد
ارزیابی کیفیت زناشویی مورد استفاده قرار گفته است ولی 

به  1زنان جنسی زندگی کیفیت در این میان پرسشنامه
تشخیص و ارزیابی در کارهای بالینی و عنوان ابزاری جهت 

 پژوهشی از ارزش بسزایی برخوردار است و بطور خاص به
 کیفیت روی بر2 زنان جنسی بدعملکردی اثر ارزیابی منظور
 پرسشنامه. شده است تنظیم و تهیه آنان جنسی زندگی
 دهنده گزارش خود اریمع کزنان ی جنسی زندگی کیفیت

 زنان یزندگ تیفیک بر یجنس اختالل اثر یابیارز یبرا
 از زنان یجنس یزندگ تیفیک پرسشنامه سواالت.است

 از پرسشنامه نیا و آمده دست به زن 82 با مصاحبه طریق
 یقسمت 6 پاسخ کی تمیآ وهر است شده لیتشک مورد 18
 رتبه را( مخالفم کامال تا موافقم کامال) کرتیل اسیمق در
 صورت به تواند یم ها پاسخ یبند دسته.  کند یم یبند
 -18 از کل ی نمره و. شود یگذار نمره 5  تا 0 ای 6 تا1

 بهتر تیفیباالترک ی نمره ، دیآ یم بدست 90 تا0 ای 108
 سه از آن اعتباریابی منظور به.دهد یم نشان را یزندگ

 در زنان سالمت به مربوط مطالعات از داده مجموعه
ضریب  . است شده استفاده متحده ایاالت و انگلستان

همسانی درونی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 
از جمله ابزارهای دیگری  /. نشان داده شده است .89برابر 

که در حوزه مربوط به عملکردهای جنسی مورد بررسی قرار 
 یجنس تیرضا یبعد چند اسیمقگرفته اند عبارتند از: 

بوده  ابزاری خود گزارشی ، پایا ، معتبر و چند بعدی 3زنان
و رضایت جنسی زنان را مورد بررسی قرار می  4وپریشانی

دهد.ضریب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بجز بعد ارتباط 
درصد بدست آمده اس. ضرایب باز آزمایی باری  80باالتر از 

-62/0همه ابعاد در زنان دارای بدکارکردی جنسی )
79/0=r( و زنان گروه کنترل )79/0-58/0=rعنادار ( باال و م

باز آزمون میان زنان با -به دست آمد.باالترین پایایی آزمون
ناکارایی جنسی در حوزه اضطراب رابطه ای دیده شد 

(80/0-r از ویژگی های منحصر به فرد مقیاس رضایت.)
جنسی زنان  نسبت به سایر ابزار های موجود در این زمینه ، 

ر ساختار چند بعدی ، ساخت و ویژگی های روانسنجی د
جمعیت زنان سالم و دارای بدکارکردی جنسی ، تاکید بر 
رضایت و پریشانی جنسی زنان و در نظر گرفتن ارتباط 
جنسی به عنوان یکی از عوامل مهم در رضایت جنسی می 
باشد. از طرف دیگر ابزار های مشابه موجود در ایران ، بیشتر 

                                                           
1Sexual Quality Of Life-Female  
2 Female Sexual Function 
3 Sexual satisfaction scale for women (SSSW) 
4 sexual distress 
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 اعظم نو رستی و همکاران                                   
طی کارکرد جنسی را مورد توجه قرار داده و جنبه های ارتبا

 ،یچلس روشنو رضایت جنسی را مد نظر قرار نداده اند. 
 ییایپا و اعتبار یبررس به یپژوهش در  نیآذ کین و ییرزایم

 یرانیا زناندر   زنان یجنس تیرضا بعدی چند اسیمق
 نفر 628 و بوده یفیتوص پژوهش طرح [.10] اند پرداخته

 دسترس در رییگ نمونه اساس بر دانشجو متأهل زنان
 بهمقیاس رضایت جنسی زنان  پرسشنامه از. شدند انتخاب
،  زنان یجنس عملکرد شاخص از و یاصل پرسشنامه عنوان

 یشانیپر اسیمق  پرسشنامه سازگاری زناشویی لوک واالس،
، مقیاس رضایت جنسیو مقیاس افسردگی ،  زنان یجنس

 واگرا و همگرا اعتبار یبررس منظور به 1اضطراب و استرس
 یهمبستگ هیچ یک از سواالت حذف نشد.. دیگرد استفاده

 ابعاد با زنان یجنس تیرضا ی پرسشنامه ی پنجگانه ابعاد
. بود ومعنادار یقو تا متوسط گرید یها پرسشنامه در مشابه

 %96 پرسشنامه کل ی نمره یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا
 بودند قبول قابل که آمد بدست %91 تا %82 آن ابعاد  یوبرا

 ابعاد و یجنس تیرضا نمره یبرا ییبازآزما بیضرا نیهمچن
 ی پرسشنامه کل طور به. آمد بدست %97 تا %73 آن

 همچون یمثبت یها یژگیو داشتن با زنان یجنس تیرضا
 از یجنس تیرضا و یشانیپر بر دیتاک و یبعد چند ساختار

 یرانیا زنان از یا نمونه در مناسب یسنج روان یها یژگیو
 و روزن توسط زنان یجنس عملکرد اسیمق.است برخوردار
 زنان یجنس عملکرد یاصل ابعاد یابیارز یبرا همکاران

ابزاری پایا و معتبر جهت ارزیابی و  و است شده ساخته
 زنان تواند یم[. 11غربالگری عملکرد جنسی زنان است]

 یجنس عملکرد یدارا زنان از را یجنس یناکارآمد دچار
 19 یدارا زنان یجنس عملکرد کند. مقیاس جدا بهنجار
 6 در گذشته هفته 4 یط را یجنس عملکرد و است عبارت

 ،5ارگاسم ،4رطوبت،3یختگیبرانگ ،یجنس 2لیم حوزه مستقل
. دهد یقرارم یابیارز مورد جنسی 7ودرد 6یمند تیرضا

 پنج یکرتیل اسیمق کی براساس یجنس لیم اسیمق خرده
 خرده نیدرا. شود یم یگذار نمره 5 تا 1 از یا درجه

پایایی . ردیگ یم 5 نمره "شهیهم بایتقر  ای هرگز" اسیمق
ابزار در نمونه های مختلف در حد قابل قبول گزارش شده 

 79/0و باالتر و ضریب بازآزمایی  82/0است)آلفای کرونباخ 
برای ابعاد پرسشنامه گزارش شد. در پژوهش  86/0تا 

                                                           
1 DASS-21 
2 desire 
3 arousal 
4lubrication  
5 orgasm 
6 satisfaction 
7 pain 

ابعاد محمدی وهمکاران همسانی درونی نمره کل و 
پرسشنامه در جمعیت زنان سالم و زنان دارای بدکارکردی 

گزارش شده است. اعتبار  70/0جنسی ایرانی باالتر از 
افتراقی این ابزار از طریق جدا کردن زنان عادی از زنان 
دارای بدکارکردی جنسی مورد بررسی و تایید قرار گرفته و 

ش همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از براز
 اسیمق[. 12عاملی پرسشنامه می باشد] 5مناسب مدل 

در سال  وهمکاران سیدروگات توسط  زنان یجنس یشانیپر
 شد ساخته زنان یجنس یشانیپر یابیارز رایب 2001

عنوان  وتحت گرفت قرار یبازنگر مورد 2008 ودرسال
 منتشرشد زنان یجنس یشانیپری مقیاس تجدید نظر شده

 اساس بر آن وعبارات است شده لیتشک عبارت13 از اسیمق
 یگذار نمره 4 صفرتا از ،یا درجه 5 یکرتیل اسیمق کی
= 3=گاه گاهی، 2= به ندرت،  1)صفر= هرگز،  شود یم

 همه نمرات جمع از اسیمق نیا کل نمره = همیشه(4مکرراً، 
 قرار 52تا0 دامنه در یکل نمره. شود یم حاصل ها عبارت

 ی دهنده نشان اسیمق نیا در باالتر نمرات.ردیگ یم
 یدرون یهمسان اسیمق نیا.است شتریب یجنس یشانیپر
 یم و دارد یخوب( 74/0) بازآزمون -آزمون ییایپا و)86/0)

 از را یجنس یناکارآمد دچار زنان یمعنادار طور به تواند
 انگریب نیا که دهد زییتم بهنجار یجنس عملکرد یدارا زنان

 نیا یی واعتبار ایپا زانیم. است آن مناسب یافتراق اعتبار
ی توسط قسامی و همکاران مورد رانیا زنان در اسیمق

 روش و کرونباخ یآلفا روش دو به بررسی قرار گرفت 
 نیهمچن. است شده گزارش قبول قابل ییبازآزما

 یدارا زنان و یعاد زنان زیتما قیطر از اسیمق یاعتبارافتراق
 ی پرسشنامه با مناسب یواگرا واعتبار یجنس یبدکارکرد
[. 13است ] شده گزارش مطلوب زنان یجنس عملکرد

 تاثیر بررسی برای معتبر ابزاری زنان یجنس یزندگ تیفیک
 عنوان به نیز و زندگی کیفیت بر زنان جنسی بدعملکردی

 در زنان جنسی بدعملکردی ارزیابی برای کمکی ابزار یک
بررسی  مطالعه، نیا از هدفبنابراین . است  بالینی آزمایشات

پرسشنامه کیفیت زندگی  یرانیا ی نسخهاعتبار و پایایی 
 است.  جنسی زنان

 سوال های پژوهش
اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان در  -1

 جامعه ایرانی به چه صورت است؟
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان در  -2

 جامعه ایرانی به چه صورت است؟
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 روش 
 پژوهشنوع 

در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیر تصادفی و به 
در این روش محقق  شیوه در دسترس استفاده شده است.

و  بودند که در دسترس دادافرادی را مورد مطالعه قرار 
مصاحبه گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به 

 . کرده استطور اتفاقی انتخاب و با آن ها مصاحبه 

 ی آزمودن

جامعه آماری این پژوهش شامل  الف( جامعه آماری:
دو گروه جمعیت غیربالینی و جمعیت بالینی بود. جمعیت 

ی سار و قم تهران، شهر ساکن متاهل زنان یهیکلغیربالینی 
 مشکالت به مبتال ی بودند کهزنانبودند. جمعیت بالینی نیز 

 و یپزشک روان ،یشناس روان مراکز از یکی بهی بوده و جنس
 .دردنک یم مراجعه تهران شهر یپزشک ای

 رندهیبرگ در حاضر پژوهش نمونه ب( نمونه پژوهش:
است که به شیوه در دسترس از میان افراد جامعه  گروه دو

 :آماری انتخاب شدند
در این پژوهش نمونه غیر بالینی ی: نیبال ریغ نمونه( 1

زن متاهلی اطالق می گردد که از میان جمعیت  343به 
عمومی جامعه بر مبنای نمونه گیری در دسترس انتخاب 

باید دست کم شده اند. افراد شرکت کننده در مطالعه می
حداقل   یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و

 40-18ی سنی دارای مدرک تحصیلی دیپلم با محدوده
سال باشند و به هیچ یک از پرسش های پژوهشگر مبنی بر 

گذشته به خاطر مشکالت جنسی به اینکه طی شش ماه 
روان شناس ، روان پزشک یا پزشک زنان مراجعه کرده و 
دارو مصرف نموده اند و یا به دلیل مشکالت روان شناختی 
نتوانسته اند مسئولیت های زندگی روزمره را انجام دهد، 

 پاسخ مثبت نداده باشند.
 زن 49 را پژوهش نیا ینیبال ی نمونهی: نیبال نمونه( 2
 40-18ی سنی با محدوده یجنس مشکالت دچار متاهل
 94 ماه وریشهر تا خرداد خیتار از که اند داده لیتشکسال 

 شاهد دانشگاه سالمت و خانواده کینیکل به درمان یبرا
 یریگ نمونه روش از استفاده با افراد نیا. اند کرده مراجعه

 تا شده خواسته آنها از و اند شده انتخاب دسترس در
مقیاس  و زنان یجنس یزندگ تیفیک ی پرسشنامه

 .ندینما لیتکم را افسردگی، اضطراب، استرس 
 واز شدند انتخاب زنان نفر 50 از متشکل جداگانه نمونه

 و دوبار را یجنس یزندگ تیفیک پرسشنامه شد خواسته آنها
 .کنند لیتکم ماه کی ی فاصله به

 ابزار)های( پژوهش
 خود اریمع :1زنان جنسی زندگی کیفیت پرسشنامه .1

 تیفیک بر یجنس اختالل اثر یابیارز یبرا دهنده گزارش
 یزندگ تیفیک پرسشنامه واالت. ساست زنان یزندگ
 و آمده دست به زن 82 با مصاحبه طریق از زنان یجنس

 تمیآ وهر است شده لیتشک مورد 18 از پرسشنامه نیا
 تا موافقم کامال) کرتیل اسیمق در یقسمت 6 پاسخ کی

 پاسخ یبند دسته.  کند یم یبند رتبه را( مخالفم کامال
. شود یگذار نمره 5  تا 0 ای 6 تا1 صورت به تواند یم ها
 ، دیآ یم بدست 90 تا0 ای 108 -18 از کل ی نمره و

 به.دهد یم نشان را یزندگ بهتر تیفیباالترک ی نمره
 مطالعات از داده مجموعه سه از آن اعتباریابی منظور
 متحده ایاالت و انگلستان در زنان سالمت به مربوط

ضریب همسانی درونی پرسشنامه از  . است شده استفاده
/. نشان داده شده 89طریق روش آلفای کرونباخ برابر 

  است .
ابزاری خود   :2زنان یجنس تیرضا یبعد چند اسیمق .2

و  3گزارشی ، پایا ، معتبر و چند بعدی بوده وپریشانی
رضایت جنسی زنان را مورد بررسی قرار می دهد.ضریب 

 80آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بجز بعد ارتباط باالتر از 
درصد بدست آمده اس. ضرایب باز آزمایی باری همه ابعاد 

( و زنان r=79/0-62/0در زنان دارای بدکارکردی جنسی )
( باال و معنادار به دست r=79/0-58/0گروه کنترل )

باز آزمون میان زنان با ناکارایی -مد.باالترین پایایی آزمونآ
(. r-80/0جنسی در حوزه اضطراب رابطه ای دیده شد )

 در(  1393)  نیآذ کین و ییرزایم ،یچلس روشن
 بعدی چند اسیمق ییایپا و اعتبار یبررس به یپژوهش

. اند پرداخته یرانیا زنان، در زنان یجنس تیرضا
 یجنس تیرضا ی پرسشنامه ی پنجگانه ابعاد یهمبستگ

 تا متوسط گرید یها پرسشنامه در مشابه ابعاد با  زنان
 ی نمره یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا. بود ومعنادار یقو

 بدست %91 تا %82 آن ابعاد  یوبرا %96 پرسشنامه کل
 یبرا ییبازآزما بیضرا نیهمچن بودند قبول قابل که آمد

 آمد بدست %97 تا %73 آن ابعاد و یجنس تیرضا نمره
[10.] 

 همکاران و روزن سطتو: 4نزنا یجنس عملکرد اسیمق .3
 زنان یجنس عملکرد یاصل ابعاد یابیارز یبرا( 2000)

                                                           
1 SQOL-F 
2 sssw 
3 sexual distress 
4 FSFI 
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 اعظم نو رستی و همکاران                                   
ابزاری پایا و معتبر جهت ارزیابی و  و است شده ساخته

 دچار زنان تواند یمغربالگری عملکرد جنسی زنان است. 
 بهنجار یجنس عملکرد یدارا زنان از را یجنس یناکارآمد

 عملکرد و است عبارت 19 یداراکند این مقیاس  جدا
 1لیم حوزه مستقل 6 در گذشته هفته 4 یط را یجنس
 5یمند تیرضا ،4ارگاسم ،3رطوبت ،2یختگیبرانگ ،یجنس
 اسیمق خرده. دهد یقرارم یابیارز مورد جنسی 6ودرد

 از یا درجه پنج یکرتیل اسیمق کی براساس یجنس لیم
 هرگز" اسیمق خرده نیدرا. شود یم یگذار نمره  5 تا 1
پایایی ابزار در نمونه . ردیگ یم 5 نمره "شهیهم بایتقر  ای

)آلفای  های مختلف در حد قابل قبول گزارش شده است
 86/0تا  79/0و باالتر و ضریب بازآزمایی  82/0کرونباخ 

برای ابعاد پرسشنامه گزارش شد. در پژوهش فخری 
( همسانی درونی نمره کل و ابعاد 1390وهمکاران )

پرسشنامه در جمعیت زنان سالم و زنان دارای 
گزارش شده  70/0بدکارکردی جنسی ایرانی باالتر از 

این ابزار از طریق جدا کردن زنان است. اعتبار افتراقی 
عادی از زنان دارای بدکارکردی جنسی مورد بررسی و 
تایید قرار گرفته و همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی 

 5( مدل RMSEA – 07/0حاکی از برازش مناسب )
 [.12عاملی پرسشنامه می باشد]

این : 7رسمقیاس کوتاه افسردگی، اضطراب واست .4
 باشد.مقیاسکوتاه و بلند میرم مقیاس دارای دو ف

، «اضطراب»و « استرس» استرس و اضطراب افسردگی،
عبارت است که  21است. فرم کوتاه دارای « افسردگی»

عبارت متفاوت مورد ارزیابی قرار  های روانیهریک از سازه
عبارت است که هریک از  42. فرم بلند آن شامل دهدیم

یگیری مرا اندازه عبارت، یک عامل یا سازه روانی 14
عبارتی توسط صاحبی و همکاران  21. فرم کوتاه کند

های روانویژگی است.برای جمعیت ایرانی اعتباریابی شده
با آلفای کرونباخ برای این ابزار در آمریکا  سنجی

و برای نمرات کل  0 % و %90، اضطراب %95افسردگی 
، پناه در ایران نیز توسط مرادی ند.گزارش نمود 97%

 93/ استرس  94آلفای کرونباخ در حیطه افسردگی 
است و گزارش گردیده  %82و استرس  %92طراب ضا

                                                           
1 desire 
2 arousal 
3lubrication  
4 orgasm 
5 satisfaction 
6 pain 
7 DASS-21 

ضریب بازآزمایی )به فاصله سه هفته( برای ابعاد 
و  78/0،  81/0افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب

و ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مذکور به ترتیب  80/0
از پایایی مناسب این مقیاس  حاکی  87/0و  75/0،  85/0

 [.2بوده است ]

 شیوه انجام پژوهش
 و پژوهشگر توسط یجنس یزندگ تیفیک پرسشنامه

 شد ترجمه السون دیوید پروفسور از یکتب اجازه با همکاران
 به آشنا متخصص دیاسات از نفر سه برای ترجمه سپس و

 دکتر برای آنها رزومه که یسیانگل و یفارس زبان و فرهنگ
 از بعد و دیگرد ارسال بود، شده فرستاده السون دیوید

 به سپس و اصالح یفارس ترجمه گرفته صورت اصالحات
 با یسیانگل ترجمه سهیمقا از بعد و شد ترجمه یسیانگل

 اصالح یفارس  ترجمه مجددا اشکاالت، رفع و یاصل نسخه
 ترجمه یسیانگل به دوباره شده اصالح یینها ترجمه و شد
 توسط پرسشنامه، فهم از یآگاه برای تینها در و. شد

 اجرا نفر 6 روی بر یشیآزما طور به پرسشنامه خوانندگان
 از پس شد اصالح نبودند فهم قابل که یسواالت و شد

 و یفارس ترجمه همکار، دیاسات دییتا و یینها شیرایو
 السون دکتر برای کار مراحل با همراه یسیانگل ترجمه

 برای پرسشنامه اجرای برای یینها مجوز و شد فرستاده
 از پس.شد صادر السون دکتر توسط رانیا در نیمترجم
 درمورد یاصل یاجرا اشکاالت، رفع و پرسشنامه شدن آماده
 نیا از کیهر. گرفت انجام ینیبال ریغ و ینیبال یها نمونه
 یجنس عملکرد یها اسیمق ، فوق  اسیمق بر عالوه افراد،
نان ز یجنس یشانیپر اسیمق شده نظر دیتجد فرم ، زنان

 و  زنان یجنس تیرضا یبعد چند اسیمقتجدید نظر شده
 ن،یبرا عالوه. کردند لیتکم زین را استرس و اضطراب اسیمق

 آنها واز شدند انتخاب زنان نفر 50 از متشکل جداگانه نمونه
 به و دوبار را یجنس یزندگ تیفیک پرسشنامه شد خواسته

 .کنند لیتکم ماه کی ی فاصله

 هاتحلیل داده شیوه
های پژوهش حاضر از طریق اس پی اس اس تحلیل داده

انجام گرفت.که اعتبار سازه از طریق تحلیل عامل  21
اکتشافی و همچنین محاسبه همبستگی  بین نمره مقیاس 
کیفیت زندگی جنسی زنان با نمره های خرده مقیاس 

نیز همبستگی بین  و ) اعتبار همگرا (  زنان جنسیرضایت 
نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان با نمره های خرده 
مقیاس  اضطراب و استرس ) اعتبار واگرا ( محاسبه شده 
است. و همچنین اعتبار سازه کیفیت زندگی جنسی زنان از 
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طریق تحلیل عامل اکتشافی و نیز همبستگی بین نمره  
 مقیاس دهش نظر تجدید فرم و  زنان جنسی عملکرد مقیاس

) اعتبار همگرا ( محاسبه شده است.  زنان جنسی پریشانی
ارزیابی اعتبار مالک ) تشخیصی ( نیز از طریق مقایسه 
شاخص های آماری مربوط به مقیاس کیفیت زندگی جنسی 
زنان در گروه های بالینی و غیر بالینی انجام گرفته است. 

افق اعتبار محتوای پرسشنامه از طریق بررسی میزان تو
متخصصان در ارزیابی ارتباط محتوای هر عبارت با عاملی 

 که عبارت متعلق به آن است ، اندازه گیری می شود.

 نتایج
 ینیربالیغ نمونه به مربوط یها افتهالف(ی

اطالعات توصیفی آزمودنی ها  1ابتدا در جدول شماره 
 در پرسشنامه های تحقیق ارائه می شود.

 نمونه غیر بالینی در. اطالعات توصیفی پرسشنامه های کیفیت زندگی جنسی، رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان1جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد پرسشنامه ها

 78/16 41/85 108 18 343 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان

 ابعاد
 پرسشنامه رضایت جنسی زنان

 09/6 95/28 36 12 89 رضایت

 84/5 66/28 36 8 89 ارتباط

 69/7 92/32 42 10 89 سازگاری

 12/8 28 36 6 89 اضطراب رابطه ای

 43/6 13/30 36 6 89 اضطراب شخصی

 99/28 67/148 186 68 89 نمره کل پرسشنامه رضایت جنسی زنان

 FSDS 95 0 35 08/7 52/7پرسشنامه 

 خرده مقیاسهای پرسشنامه
DASS 

 48/4 37/4 19 0 125 افسردگی

 73/3 66/3 18 0 125 اضطراب

 47/4 19/6 21 0 125 استرس

 ابعاد
 پرسشنامه

 عملکرد جنسی زنان

FSFI 

 05/1 58/3 6 80/1 94 میل جنسی

 52/1 4 6 0 94 برانگیختگی

 04/1 94/3 40/5 50/1 94 لیزشدگی

 31/1 4 60/5 80/0 94 ارگاسم

 48/1 69/4 6 80/0 94 رضایتمندی

 44/1 08/3 6 0 94 درد

 02/6 32/23 80/32 9 94 نمره کل پرسشنامه عملکرد جنسی زنان

( یافته های مربوط به بررسی اعتبار مقیاس 1-الف
 نمونه های غیر بالینیکیفیت زندگی جنسی زنان در 

کیفیت  ماتریس همبستگی مربوط به آیتم های مقیاس
زندگی جنسی زنان در نمونه غیربالینی محاسبه و مشاهده 
گردید که این ماتریس دربرگیرنده ضرایب همبستگی 

/. بود. 30متعددی است که مقدار آن ها مساوی و یا باالی 
ه ها جهت انجام در ادامه به منظور بررسی قابلیت اعتماد داد

آزمون تحلیل عامل اکتشافی، آزمون کفایت نمونه برداری و
کرویت بارتلت انجام گرفت. نتایج حاصل از انجام این آزمون 

 آورده شده است. 2ها  در جدول شماره 

. یافته های مربوط به انجام آزمون کفایت نمونه بردای و کرویت 2جدول 
 کیفیت زندگی جنسی زنانبارتلت بر روی داده های پرسشنامه 

 (KMO)آزمون کفایت نمونه برداری 

 
945/0 

 Approx. Chi-Square=028/3880 آزمون کرویت بارتلت

 153 درجه آزادی
 000/0 سطح معنی داری

نیز مشاهده می کنیم  2همانطور که در جدول شماره 
ضریب به دست آمده در آزمون کفایت نمونه برداری، 

می را جهت انجام تحلیل عامل تایید مناسب بودن داده ها
کند به عبارت دیگر مقدار این ضریب جهت انجام تحلیل 
عاملی داده ها در سطح رضایت بخشی قابل قبول )باالی 

( می باشد. همچنین آزمون کفایت کرویت بارتلت در  60/0
معنادار است که نشان می دهد  0001/0سطح  کمتر از 

 جامعه صفر نیست.ماتریس همبستگی داده ها در 
تحلیل عامل اکتشافی: سپس به منظور بررسی ساختار  

عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان از آزمون 
تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی و 
چرخش واریماکس، بر پایه مالک کیسر استفاده شد.  
مطابق با مالک کیسر، عواملی که ارزش ویژه یک یا بیشتر 

 دارند به عنوان عامل قابل استخراج تعیین می شوند.
نتایج تحلیل عاملی دو عامل اساسی را با ارزش ویژه 

از  07/58باالتر از یک استخراج کرد که در مجموع حدود 
واریانس را تبیین می کردند. بدین ترتیب عامل اول با ارزش 
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 اعظم نو رستی و همکاران                                   
( ، عامل دوم با 36/42بیشترین درصد واریانس) 192/9ویژه 

درصد از واریانس کل را تبیین  71/15؛  26/1رزش ویژه ا
می کند. نتایج مربوط به ارزش ویژه هر عامل و درصد 
واریانس تبیین شده توسط هر عامل در جدول زیر و نتایج 
مربوط به انجام تحلیل عاملی)پس از انجام چرخش 
واریماکس( و بارهای عاملی هر یک از آیتم ها بر روی عامل 

 ارائه شده است. 3جدول شماره  مربوطه در
 

. مشخصه های آماری اولیه حاصل از تحلیل عامل پرسشنامه 3جدول 
 ژه باالتر از یكکیفیت زندگی جنسی زنان برپایه دو عامل با ارزش وی

عامل 
 ها
 

ارزش 
 ویژه

درصد واریانس تبیین شده 
 پیش از چرخش

درصد واریانس تبیین شده 
 بعد از چرخش

عامل 
 اول

192/9 06/51 36/42 

عامل 
 دوم

26/1 01/7 71/15 

پس از انتخاب تعداد عوامل ، چرخش آنها برای رسیدن 
به یک ساختار عاملی ساده ضرورت دارد. به همین دلیل بر 

عامل اصلی چرخش واریماکس اعمال شد. نمرات  2روی 
در  یهرکدام از سواالت پرسشنامه بر اساس باالترین بار عامل

عامل ها جایگزین شدند. در این تحلیل سواالتی نیز بر روی 
/. 30دو عامل بارگذاری شد)در هر دو عامل بار عاملی باالی 

داشتند( که  بیانگر آن است که این سواالت به بیش از دو 
عامل تعلق دارند.  در این مطالعه سواالتی که بار عاملی 

بیشترین بار را  مشترک داشتند در عاملی قرار گرفتند که 
 بر روی آن داشتند.

عامل های دو گانه موجود در ساختار عاملی فهرست 
سواالت پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان به تفکیک 
سواالت مربوط به هر عامل بدین ترتیب شناسایی 

-8-7-6-4-3-2سوال )سوال های  13شدند:عامل اول با 
ال    سو 5( و عامل دوم با 10-11-12-14-15-16-17

( .در مجموع پرسشنامه  18-13-9-5-1)سوال های 
سوال  18کیفیت زندگی جنسی زنان در پژوهش حاضر با 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و هیچکدام ازعبارات 
 پرسشنامه حذف نشد.

همبستگی بین نمره مقیاس کیفیت  اعتبار سازه:
س رضایت زندگی جنسی زنان با نمره های خرده مقیا

 و مقیاس عملکرد جنسی زنان ) اعتبار همگرا (  زنان جنسی
به منظور بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه کیفیت زندگی 

 5و  4های جنسی زنان محاسبه شد که نتایج آن در جدول
 آورده شده است.

همبستگی  بین نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان با  .4جدول 
 رضایت جنسی زنان نمره های مقیاس

 هامقیاس
نمره کل پرسشنامه 
 کیفیت زندگی جنسی

 
خرده مقیاسهای پرسشنامه  

 رضایت جنسی زنان

 71/0** رضایت
 66/0** ارتباط

 73/0** سازگاری
 73/0** اضطراب رابطه ای
 74/0** اضطراب شخصی

نمره کل  رضایت 
 جنسی زنان

**85/0 

 
زنان با  .  همبستگی  بین نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی5جدول 

 نمره های مقیاس عملکرد جنسی زنان

 مقیاسها
نمره کل پرسشنامه کیفیت 

 جنسی زنان

 
خرده مقیاسهای پرسشنامه 

 عملکرد جنسی زنان

 63/0** میل جنسی
 55/0** برانگیختگی
 59/0** لیزشدگی
 59/0** ارگاسم

 71/0** رضایتمندی
 40/0** درد

 75/0** زناننمره کل پرسشنامه  عملکرد جنسی 

اعتبار افتراقی مقیاس نیز با  اعتبار یابی افتراقی:
استفاده از محاسبه همبستگی داده های به دست آمده از 
اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان همراه با 
پرسشنامه  افسردگی، اضطراب، استرس و مقیاس پریشانی 
جنسی زنان تجدید نظر شده  انجام شد. که نتایج آن در 

 آورده شده است. 7و  6جدول شماره 

          همبستگی  بین نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان. 6جدول 
 با نمره های خرده مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

 مقیاسها
نمره کل پرسشنامه کیفیت جنسی 

 زنان

خرده مقیاسهای پرسشنامه 
DASS 

 -52/0** افسردگی
 -22/0* اضطراب
 -38/0** استرس

اضطراب، نمره کل پرسشنامه افسردگی، 
 استرس

**65/0- 

همبستگی  بین نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان با نمره . 7جدول
 پریشانی جنسی زنان تجدیدنظر شدههای مقیاس 

 مقیاسها
نمره کل پرسشنامه کیفیت زندگی 

 جنسی زنان

نمره کل پرسشنامه پریشانی 
 جنسی زنان

**65/0- 

( یافته های مربوط به بررسی پایایی مقیاس 2-الف
به منظور  کیفیت زندگی جنسی در نمونه غیر بالینی: 

بررسی پایایی بازآزمایی پرسشنامه کیفیت جنسی زنان 
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همبستگی گشتاوری پیرسون بین ارزیابی زمان اول و دوم  
برای کل مقیاس محاسبه شد که  ضریب به دست آمده در 

برای  (.r=./31, sig=./04رداشت)سطح معنی داری قرا
تعیین پایایی دو نیمه آزمون ،کل پرسشنامه رضایت جنسی 

 9زنان بر مبنای روش دونیمه سازی به دو قسمت مساوی 
سوالی تقسیم گردید و سپس به منظور برآورد پایایی، 
ضریب همبستگی بین نمرات دو نیمه پرسشنامه محاسبه 

مبستگی بین دو نیمه گردیدکه نتایج زیر به دست آمد: ه
 .  r=84/0( برابر با n=18آزمون در کل نمونه)

برای ارزیابی همسانی درونی پرسشنامه کیفیت جنسی 
زنان ، ضریب آلفای کرونباخ داده های به دست آمده از 
نمونه مورد مطالعه در کل مقیاس پرسشنامه محاسبه 
گردید. ضریب به دست آمده برای کل نمونه در جدول 

به تفکیک ارائه شده است. همان گونه که در  8شماره 
جدول زیر مشاهده می شود شاخص همگنی آیتم ها یا 

        93/0همان ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس 
 می باشد. 

 . ضرایب همسانی درونی ) آلفای کرونباخ و دونیمه سازی( پرسشنامه کیفیت جنسی زنان8جدول 
 شاخص

 
 

 آزمون

 تعداد سواالت

 ضریب آلفا

 کل نمونه
 دونیمه سازی

 بخش دوم بخش اول

 18 کل پرسشنامه
93/0 

 
90/0(9=n) 86/0(9=n) 

: در این بخش  ب(یافته های مربوط به نمونه بالینی
نتایج مربوط به بررسی اعتبار و پایایی  مقیاس کیفیت  

 زندگی جنسی زنان در نمونه بالینی ارائه شده است.

ابتدا نتایج توصیفی مربوط به پرسشنامه های تحقیق که 
       ارائه   9از نمونه بالینی به دست آمده است؛ در جدول شماره

  می گردد.

 در نمونه بالینی  افسردگی،اضطراب، استرسو  .  اطالعات توصیفی پرسشنامه ها ی کیفیت زندگی جنسی زنان9جدول
 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد پرسشنامه ها

 15/18 18/48 94 18 49 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان

 پرسشنامهخرده مقیاسهای 
DASS 

 88/4 73/10 21 1 49 افسردگی

 33/4 14/9 19 1 49 اضطراب

 40/4 48/11 21 4 49 استرس

(یافته های مربوط به بررسی اعتبار مقیاس 1-ب
ماتریس ی بالینی: کیفیت زندگی جنسی زنان در نمونه

همبستگی عبارت های پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی 
زنان: ماتریس همبستگی مربوط به آیتم های مقیاس 
کیفیت زندگی جنسی زنان در نمونه بالینی محاسبه و 
مشاهده گردید که این ماتریس دربرگیرنده ضرایب 
همبستگی متعددی است که مقدار آن ها مساوی و یا باالی 

 /. بود.30

در ادامه مطالعه ضرایب  اعتبار یابی افتراقی:
ین پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی همبستگی پیرسون ب

زنان مورد مطالعه کیفیت زندگی جنسی زنان با پرسشنامه  
افسردگی، اضطراب، استرس و مقیاس پریشنی جنسی زنان 

و  10محاسبه گردید و نتایج به دست آمده در جدول شماره
 در ارزیابی اعتبار افتراقی  مقیاس به کار رفت.11

مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان با . همبستگی  بین نمره 10جدول 
 نمره های خرده مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس در نمونه بالینی

 مقیاسها
نمره کل پرسشنامه کیفیت جنسی 

 زنان

 
خرده مقیاسهای پرسشنامه 

DASS 

 -45/0** افسردگی
 -41/0** اضطراب
 -52/0** استرس

 
جنسی زنان با . همبستگی  بین نمره مقیاس کیفیت زندگی 11جدول

 نمره های مقیاس پریشانی جنسی زنان تجدیدنظر شده

 مقیاسها
نمره کل پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی 

 زنان

نمره کل پرسشنامه پریشانی جنسی 
 زنان

**63/0- 

برای سنجش اعتبار تشخیصی  اعتبار تشخیصی:
مقیاس کیفیت زندگی جنسی زنان ، میانگین نمرات 
آزمودنی های بالینی و غیربالینی در این مقیاس با استفاده 
از آزمون مقایسه میانگین های مستقل با یکدیگر مقایسه 
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 اعظم نو رستی و همکاران                                   
ارائه شده 12گردید. نتایج این آزمون که در جدول شماره 

و غیر بالینی در این  نشان می دهد که دو گروه بالینی
مقیاس تفاوت معناداری با یکدیگر دارند . به عبارت دیگر 
میانگین نمرات افراد گروه بالینی به طور معناداری کمتر از 
گروه غیربالینی است و این تفاوت از لحاظ آماری در سطح 

معنادار قرار دارد. این یافته بدین معناست که افراد گروه غیر 
گروه بالینی دارای کیفیت زندگی جنسی بالینی نسبت به 

 باالتری هستند.
 

 
 کیفیت زندگی جنسی زنان. آزمون مقایسه میانیگین های مستقل بین دو گروه بالینی و غیربالینی در پرسشنامه 12جدول

 ابعاد
 انحراف معیار میانگین

 سطح معناداری T df اختالف میانگین
 غیربالینی بالینی غیربالینی بالینی

 000/0 390 -37/14 -23/37 9/0 59/2 41/85 18/48 نمره کل

(یافته های مربوط به بررسی پایایی مقیاس 2-ب
پایایی با استفاده از روش دو نیمه کردن: در نمونه بالینی: 

پرسشنامه برای تعیین پایایی دو نیمه آزمون ،عبارات 
کیفیت زندگی جنسی زنان بر مبنای روش دونیمه سازی به 

سوالی تقسیم گردید و سپس به منظور  9دو قسمت مساوی 
برآورد پایایی، ضریب همبستگی بین نمرات دو نیمه 
پرسشنامه محاسبه گردیدکه نتایج زیر به دست آمد: 

( برابر با n=18همبستگی بین دو نیمه آزمون در کل نمونه)
84/0=r .  

ضریب همسانی درونی)آلفای کرونباخ(: برای ارزیابی 
همسانی درونی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان ، 
ضریب آلفای کرونباخ داده های به دست آمده از نمونه مورد 
مطالعه در کل پرسشنامه محاسبه گردید. ضریب به دست 

به تفکیک ارائه  13آمده برای کل نمونه در جدول شماره
مشاهده می شود  12است. همان گونه که در جدول شده 

شاخص همگنی آیتم ها یا همان ضریب همسانی درونی 
/ نیمه دوم می 85/ نیمه اول و 89و  93/0برای کل مقیاس 

 باشد.

 ضرایب همسانی درونی ) آلفای کرونباخ و دونیمه سازی( پرسشنامه رضایت جنسی زنان .13جدول
 شاخص

 
 

 آزمون

 تعداد سواالت

 ضریب آلفا

 کل نمونه
 دونیمه سازی

 بخش دوم بخش اول

 85/0(9=n) (n=9)89/0 /.93 18 کل پرسشنامه

 بحث و نتیجه گیری 
  اسیمق بررسی اعتبار و پایایی هدف با حاضر پژوهش

 ینیبال ریوغ ینیبال یها نمونه درکیفیت زندگی جنسی 
 مقصود نیا به یابیدست یبرا که.گرفت انجام یرانیا

 ترجمه وباز ترجمه مراحل یط از پس  یاصل پرسشنامه
  وجمالت عبارات انیب در یاحتمال یها یدشوار ورفع

  .اجراشد مذکور ی نمونه پرسشنامه
در پژوهش حاضر برای سنجش اعتبار مقیاس کیفیت 

استفاده شد که به  از روش های مختلفی زندگی جنسی زنان
 شرح زیر است :

در این مطالعه برای بررسی اعتبار سازه  تحلیل عامل:
مقیاس از آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده 
شد. در ادامه به منظور بررسی قابلیت اعتماد داده ها جهت 
انجام تحلیل عامل اکتشافی، آزمون کفایت نمونه برداری 

این آزمون یکی دیگر از روش های انجام گرفت. درکنار 
آماری نسبتاً متداول که برای بررسی و تشخیص مناسب 

آزمون بودن داده ها برای انجام تحلیل عامل به کار می رود،
کرویت بارتلت است، که بر روی داده های نمونه مطالعه 
حاضر نیز انجام گرفت.  به منظور بررسی اعتبار همگرا و 

ت زندگی جنسی زنان از پرسشنامه واگرای پرسشنامه کیفی
های عملکرد جنسی زنان و رضایت جنسی زنان برای 

، اضطراب و  های افسردگی بررسی اعتبار همگرا و از مقیاس
نان ز یجنس یشانیپر اسیمق شده نظر دیتجد فرم استرس و

برای وارسی اعتبار واگرا استفاده شد. در تحلیل داده های 
ضطراب و استرس میانگین بعد حاصل از مقیاس افسردگی، ا

( و اضطراب 37/4( بیشتر از افسردگی )19/6استرس )
( به دست آمد و بیشترین انحراف معیار به بعد 66/3)

 ( بود.48/4افسردگی )
همبستگی بین ابعاد پرسشنامه  در نمونه بالینی:

کیفیت زندگی جنسی زنان  و ابعاد مقیاس افسردگی، 
لینی نیز محاسبه شد ، اعتبار اضطراب و استرس در نمونه با

واگرا همبستگی های پایین یا منفی بین این  دو مقیاس به 
دست آمد.  اعتبار تشخیصی دو گروه بالینی و غیر بالینی در 
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این مقیاس تفاوت معناداری با یکدیگر دارند . به عبارت  
دیگر میانگین نمرات افراد گروه بالینی به طور معناداری 

ربالینی است و این تفاوت از لحاظ آماری در کمتر از گروه غی
سطح معنادار قرار دارد. این یافته بدین معناست که افراد 
گروه غیر بالینی نسبت به گروه بالینی دارای کیفیت زندگی 

 جنسی باالتری هستند.
مقیاس کیفیت زندگی جنسی  در نمونه غیر بالینی:

نامه زنان بیشترین همبستگی را با بعد افسردگی پرسش
دارد و کمترین همبستگی را  افسردگی، اضطراب و استرس 

با استرس و اضطراب دارد. مقیاس فرم تجدیدنظر شده 
پریشانی جنسی زنان همبستگی باالیی با مقیاس کیفیت 

مقیاس کیفیت زندگی  زندگی جنسی زنان دارد. بین ابعاد 
عملکرد و   و نمره کل رضایت جنسی زنان  جنسی زنان 

ارتباط معناداری وجود دارد که بیانگر همگرا  انجنسی زن
بودن این سه تست می باشد. همبستگی مقیاس افسردگی، 

و فرم تجدید نظر شده پریشانی جنسی   اضطراب و استرس
در همه ابعاد آن منفی و معنا دار و بیانگر اعتبار   زنان

می باشد. در این مطالعه  واگرای کیفیت زندگی جنسی زنان
رسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان از طریق روش اعتبار پ

های تحلیل عامل ، اعتبار سازه و همگرا و واگرا محاسبه شد. 
روش تحلیل عامل اکتشافی که برای بررسی ساختار عاملی 

عامل اساسی این  2مقیاس استفاده شد نشان دهنده 
عامل اساسی  3مقیاس در نمونه غیر بالینی مورد مطالعه و 

 بالینی مورد مطالعه است.در نمونه  
دو عامل اصلی از تحلیل عامل  در نمونه غیر بالینی:

دارند و  1انجام شده به دست آمد که ارزش ویژه بزرگتر از 
درصد از واریانس نمرات مقیاس   07/58در مجموع حدود 

را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل اول با ارزش ویژه 
( ، عامل دوم با 36/42بیشترین درصد واریانس) 192/9

درصد از واریانس کل را تبیین  71/15؛  26/1ارزش ویژه 
می کند.  همچنین بررسی اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی 
جنسی زنان با استفاده از روش های اعتبار همگرا و 
همبستگی با سایر آزمون ها همبستگی هایی را نشان داد 

ها از  که به طور متوسطی قوی هستند و این همبستگی
اعتبار سازه مقیاس هدف حمایت به عمل می آورند. در 
بررسی میزان پایایی مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی 
جنسی زنان نیز روش های متنوعی به کار برده شد. ضرایب 
پایایی به روش آلفا برای کل مقیاس و خرده مقیاس های 

 /. متغیر بود.) دونیمه کردن آزمون(93/. تا 86آن 
ع اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در مجمو

در جمعیت زنان متاهل ایرانی توسط شواهد به دست آمده 

مورد تایید و حمایت قرار گرفت. بر مبنای ویزگی های 
روانسنجی این مقیاس می توان پیشنهاد نمود که این ابزار 
را می شود هم به عنوان یک ابزار پژوهشی و مطالعاتی و هم 

ان یک ابزار بالینی برای شناسایی افرادی که به عنو
نارضایتی جنسی دارند و از کیفیت زندگی جنسی خود 

 18راضی نیستند به کار برد.این پرسشنامه با استفاده از 
شیوه نمره  سوال میزان کیفیت زندگی جنسی را می سنجد.
جوابی می  5گذاری در این پرسشنامه بر مبنای یک لیکرت 

 .باشد 
به اعتبار و پایایی مناسب این پرسشنامه به  با توجه

کارگیری محتاطانه آن در دو گستره بالینی و پژوهشی 
توصیه می شود. به کارگیری این پرسشنامه در این دو حوزه 
می تواند یافته های تازه ای را در زمینه ابزار فوق فراهم 
سازد تا امکان به کارگیری بیشتر و مطمئن تر را ممکن 

 سازد.
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 پیوست 
 پاسخ دهنده گرامی :

شان دارند ، آمده است. لطفا هر عبارت را به دقت در زیر فهرستی از احساسات و مشکالتی که زنان درباره مشکالت جنسی 
بخوانید و یکی از گزینه های مقابل آن را که به شرایط شما نزدیک تر است ، انتخاب کنید. لطفا برای هر عبارت فقط یک گزینه را 

 انتخاب کنید و توجه کنید که هیچ سوالی بدون پاسخ نماند.

 عبارت ها ردیف
کامال 
 موافقم

 موافقم
دودی تا ح

 موافقم
تا حدودی 

 مخالفم
 مخالفم

کامال 
 مخالفم

1 
وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، میبینم به طور کلی آن بخش لذت آوری از 

 زندگی ام است.
      

       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، احساس ناکامی می کنم. 2
 
3 

       کنم ، احساس افسردگی می کنم.وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می 

       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، به عنوان یک زن احساس کمبود می کنم. 4
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، احساس خوبی درباره خودم دارم. 5
       به عنوان یک شریک جنسی ، دیگر به خود اطمینانی ندارم. 6
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، مضطرب می شوم. 7
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، خشمگین می شوم. 8
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، احساس نزدیکی با همسر خود دارم. 9
       درباره آینده زندگی جنسی خود نگرانم. 10
       از فعالیت جنسی لذتی نمی برم. 11
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، خجالت زده می شوم. 12

13 
وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، احساس می کنم می توانم درباره موضوعات 

 جنسی با همسرم صحبت کنم.
      

       سعی می کنم فعالیت جنسی نداشته باشم. 14
       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، احساس گناه می کنم. 15

16 
وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، نگرانم نکند همسرم احساس آزردگی و طرد 

 بکند.
      

       وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، به نظرم می رسد چیزی را ازدست داده ام. 17

18 
وقتی درباره زندگی جنسی خود فکر می کنم ، با تکرار و فراوانی فعالیت جنسی ارضاء می 

 شوم.
      

 

 


