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Introduction: Experiencing negative sexual emotions can have devastating effects on 
sexual responses and threaten people's communication health. Therefore, the aim of this 
study is to prepare the sexual boredom scale to measure some of the negative sexual 
emotions.  
Method: The present study method is a descriptive survey. The statistical population 
included all Men and Women referring to counseling centers affiliated with the Family 
Court of Mashhad, among which 245 people (157 females and 88 males) were selected by 
available sampling method. They responded to the questionnaires of Hulbert’s sexual desire 
index, boredom proneness scale and sexual boredom scale. The psychometric properties of 
the sexual boredom scale were analyzed through the analysis of the principal component 
analysis, Pearson correlation and Cronbach's alpha coefficient in SPSS software.  
Results: Using the factor analysis test, three underlying factors (sexual variety seeking, 
monotony and Stimulation Seeking) of sexual boredom scale were identified. In the 
convergent and divergent validity test, the overall score of sexual boredom and the two 
dimensions of variety seeking and monotony were positively correlated with boredom 
proneness and negatively correlated with sexual desire. Also, sexual stimulation seeking 
was negatively correlated with boredom proneness. The Cronbach's alpha coefficient for 
the total score of the sexual boredom scale was 0.79 and for its dimensions was 0.68 to 
0.82. 
Discussion and conclusion: The findings indicate acceptable structural validity and 
reliability of the sexual boredom scale, and the multidimensional structure of this scale can 
help couples' therapists to better diagnose, intervene, and understand the sexual and 
communication problems. 
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اد را با هاي جنسي داشته باشد و سالمت ارتباطي افرتواند اثرات مخرب و نامطلوبي در پاسختجربه عواطف جنسي منفي مي مقدمه:
سازي مقياس ماللت جنسي براي سنجش بخشي از عواطف منفي جنسي تهديد مواجه سازد. بنابراين هدف پژوهش حاضر آماده

 باشد. مي
وره كننده به مراكز مشامراجعهزنان و مردان ي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري شامل كليه روش مطالعه حاضر توصيف روش:

مرد( به روش دردسترس انتخاب شدند و به  88زن و  157نفر ) 245وابسته به دادگاه خانواده شهر مشهد بوده كه از اين بين، 
نجي سهاي روانپاسخ دادند. ويژگي مقياس ماللت جنسي وت لمالآمادگي  اسيمقشاخص تمايل جنسي هالبرت،  هايپرسشنامه

اس. پي. اس. » افزارهاي اصلي، همبستگي پيرسون و ضريب آلفاي كرونباخ در نرممقياس ماللت جنسي از طريق آزمون تحليل مولفه
  شد. ليو تحل هيتجز« 24اس. 

س ماللت جويي جنسي( براي مقيايکنواختي و تحريکطلبي، سه عامل زيربنايي )تنوعتحليل عاملي در آزمون  نتایج:
کنواختي طلبي و يجنسي شناسايي شد. در بررسي روايي همگرا و واگرا، همبستگي مقياس ماللت جنسي و ابعاد تنوع

جنسي با سازه آمادگي ماللت، مثبت و با تمايل جنسي، منفي و معنادار بود. همچنين رابطه بعد تحريک جنسي، با آمادگي 
تا  68/0و براي ابعاد آن  79/0لت نيز منفي و معنادار بود. ضريب آلفاي كرونباخ براي نمره كل مقياس ماللت جنسي مال
 به دست آمد. 82/0

قياس اي و پايايي قابل قبول مقياس ماللت جنسي است و ساختار چندبعدي اين مبيانگر روايي سازه هاافتهي :گیريبحث و نتیجه
 رمانگران كمک كند.دتشخيص و مداخله بهتر و فهم مشکالت جنسي و ارتباطي به زوجتواند به منظور مي
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 مقدمه 

ی گیرشکل بنیانخانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، 
با كاركردهای مثبت كند و ريزی میانسان را پیشخصیت 

اما گاهی  ،شودامنیت روانی و عاطفی میايجاد خود، باعث 
ممکن است كه ارتباط بین زوجین در خانواده به داليل 
مختلف دچار مشکالتی شود. يکی از علل اختالفات زناشويی، 

. است وجود بدكاركردی، مشکل و يا اختالل در روابط جنسی
كم نیست و اين در مردان و زنان  یمشکالت جنسفراوانی 

ن و زوجی یستيبهز بر مخربی اثراتتواند یمقسم مشکالت 
 یشناسسببدر  .[1آنان داشته باشد ]زندگی  تیفیك كاهش

نقش ، همواره 1بدن زاد ی، در كنار عواملمشکالت جنس
 گیردمینیز مورد توجه قرار  یو بافت یعاطفـ  یعوامل روان

از جمله  2از بین حاالت روانی ـ عاطفی موجود، ماللت .[2]
برای  تواند به عنوان عاملی بالقوهعواملی است كه می

ماللت . [3]بدكاركردی رابطه جنسی مورد توجه قرار گیرد 
شناختی روان وبه طور كلی به عنوان يك وضعیت عاطفی 

تجربه هنگامی  وشود هیجان تلقی میيك يا  [4]ا گذر
يعنی تکراری،  ،برانگیزانندهنا رامحیط  فرد كهشود می

يك  به عنوان .[5]كند میادراك ده كننكسليکنواخت يا 
های عاطفی )احساسات متشکل از مؤلفهماللت  ،هیجان

ناخوشايند آزاردهنده(، شناختی )ادراكات تغییريافته در مورد 
)نمود  3زمان(، فیزيولوژيکی )كاهش انگیختگی(، بیانگر

ای، صوتی، و حالت بدنی(، و انگیزشی )انگیزه اجتنابی چهره
برای ترك موقعیت و انگیزه گرايشی برای تغییر فعالیت( است 

افزون بر ديدگاه وضعیتی فوق، ماللت به عنوان يك  .[6]
نظرانی صاحب. [7گرايش صفت مانند نیز تعريف شده است ]

ند، آن را يك ورزمانند ماللت تأكید میكه بر وجه صفت
ای دانند كه در چارچوب مجموعهويژگی يا خصلت ذاتی می

ها در افراد قابل شناسايی است. آمادگیها و پیشاز گرايش
[ با طرح ويژگی حساسیت به ماللت يا 8برای مثال زاكرمن ]

سازی آمادگی [ با مفهوم9و فارمر و ساندبرگ ] 4پذيریمالل
همین عناوين آغازگر اين  هايی باو ساخت مقیاس 5ماللت

طبق شواهد، افرادی كه چنین  اند.بوده یقاتیسنت تحق
گرايش شخصیتی در آنان شديد است، ممکن است با 

ای مواجه های روانی عديدهشناختی و آسیبمشکالت روان
توان به نقش ماللت در وقوع [. از جمله می3شوند ]

كرد. در اين  های جنسی اشارهها و كنشبدكاركردی در پاسخ
اند كه ماللت به عنوان يك خصوص، شواهد موجود نشان داده

                                                            
1 somatogenic  
2 boredom  
3 expressive   
4 boredom susceptibility  
5 boredom proneness   
6 sexual boredom 
7 boredom with boring sex  

ی پرخطر جنس یهاتیفعالگرايشی، از عوامل مرتبط با ويژگی
[ 11اندازهای گسست و جدايی زوجین ][ و يکی از راه10]

نقش ماللت در عملکرد جنسی به طور كلی،  شود.محسوب می
آنچنان مهم است كه در ادبیات علمی مربوط  زناشويی و رابطه

ها و تمايالت جنسی انسان، از مفهومی به نام ماللت به پاسخ
حوزه  كي، یماللت جنسدر واقع،  شود.نام برده می 6جنسی

شود كه به تبعیت از سازه كلی ماللت محسوب میخاص از 
ی های جنسماللت، به عنوان گرايش به تجربه ماللت در جنبه

راكد، )رابطه 7انگیز[ يا ماللت از رابطه جنسی مالل12ی ]زندگ
تعريف شده است و [ 13]شده(مکانیکی و بسیار تکراری

آور يا راكد را در محققان گاهاً مفهوم اخیر رابطه جنسی مالل
برند درگیرانه رابطه جنسی به كار میمقابل سطح با كیفیت يا 

بخش اسی از تواند انعکمی. هر چند ماللت جنسی [14]
آن باشد ای از كاهش میل جنسی يا از دست دادن پیچیده

. [17متمايز و متفاوت از يکديگرند ]اين دو [، اما 16و15]
حتی برخی متخصصان نیز ماللت  عامه مردم وافزون بر اين، 
عالقگی جنسی يا فقدان لذت جنسی معنا با بیجنسی را هم

ين مفاهیم را به صورت دانند و گاهاً ادر روابط بلند مدت می
[، اما بايد توجه 19و18برند ]جايگزين با يکديگر نیز بکار می

داشت كه در پیشینه موجود، وجوه تمايز ماللت با مفاهیمی 
[. در هر حال، 6مثل نبود لذت و عالقه، تبیین شده است ]

ای نیست و چه بسا كیفیت زندگی ماللت جنسی موضوع ساده
ين اسازد. مخصوصاً با تهديد مواجه میزناشويی و دوام آن را 

میل جنسی پايین و ماللت كه  شودمی شتریب یزمان تهديد
با ق، عاش بلند مدت يك زوج یاز زندگ ایجنسی در مرحله

برانگیز جنسی و تأثیر شوند و احساسات تهییججمع می هم
. برخی [20يابد ]جنسی و اروتیك اولیه رابطه، كاهش می

انگیز را معیاری برای تعیین سی ماللها رابطه جنزوج
ارزشمندی شخصی يا ارزش خود نزد همسر و رضايت يا عدم 

. [19]كنند رضايت از زندگی زناشويی خويش تعبیر می
مطالعات تجربی، اثرات ماللت گرايشی و به طور خاص ماللت 

اند. جنسی را برای رابطه زوجی تا حدودی آشکار ساخته
 ینیبشیپ ،ماللت جنسیاند كه هنشان داد شواهد موجود

يی، زناشو انتیو خ [22و21]ی جنس هقعالمی برای كننده مه
 و همکاران . كارولهايرااست [23و18]به ويژه خیانت جنسی 

در مطالعه مردان پرتغالی، كرواتی و نروژی دريافتند  [24و22]
 سطح زوجی با كاهشدر رابطه بلند مدت  یماللت جنسكه 
همراه است. مشخص شده است كه حساسیت به  تیمیصم
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. ماللت جنسی [25]ماللت نیز با رضايت زناشويی رابطه دارد 
 جدايیروابط زوجی و شکست همچنین به عنوان دلیل 

. برخی شواهد نیز بیانگر رابطه مثبت [26]گزارش شده است 
های جنسی اجتماعی و گرايش مثبت ماللت جنسی با نگرش

يابی كوتاه مدت و رابطه منفی با گیری همسربه جهت
. در همین راستا [ است27]گیری همسريابی بلند مدت جهت

اند كه افراد دارای ماللت های انجام شده نشان دادهپژوهش
جنسی باال، از رابطه جنسی بلند مدت خود رضايت ندارند 

 هایبه عنوان يکی از خُلق. افزون براين، ماللت [29و28،22]
 اندازیراهتواند به توصیف شده است كه می ،1رانهقراعاطفی بی

و مشکالت مشابه  [30و3]2جنبشی جنسیرفتارهای فزون
 4[ و رفتارهای جنسی وسواسی32و31] 3نظیر اعتیاد جنسی

زنان و [ كمك كند. همچنین مشخص شده است كه 33]
تر احتمال دارد كه مردان با سطح آمادگی باالی ماللت، بیش

 دنيو د يیضاارخود لیاز قب یانفراد یجنس یدر رفتارها
برخی  .[35و34، 24] شوند ریدرگ یكپورونوگراف یدئوهايو

 تیدر فعال یریدرگ برایماللت شواهد نیز مبنی بر نقش 
و استفاده  [36و31]اعتیاد جنسی آنالين نظیر  نيآنال یجنس

های صريح جنسی وسواسی از مطالب پارافیلیايی رسانه
 گزارش شده است.  [38و37]اينترنتی 

ماللت جنسی در مشکالت علی رغم تأيید نقش مخرب 
، [12]پیامدهای فردی و بین فردی يادشده زناشويی و ساير 

بارزی  مرورها حکايت از آن دارد كه هنوز در ايران پژوهش
اين در حالی در خصوص ماللت جنسی صورت نگرفته است. 

زوج درمانگران و  است كه در اين زمینه، بررسی اظهارات
های مراجعان مبنی بر فقدان گرمی در روابط جنسی شکايت

و زناشويی شان، انجام پژوهش در اين خصوص را ضرورت 
رسد كه يکی از داليل احتمالی كم به نظر می بخشد. می

گیری معتبر كاری در اين زمینه، عدم وجود يك ابزار اندازه
باشد. هر چند در خصوص سازه ماللت در مفهوم كلی خود، 

حوزه ماللت جنسی ابزارهای متعددی وجود دارد، اما ابزارهای 
ها تا حدودی با ماهیت اين سازه محدود هستند و برخی از آن

به عنوان  [18]فاصله دارند. برای نمونه شاكلفورد و باس 
ت كننده خیانهای تعیینبخشی فرعی از مقیاسی كه نشانه

ای را طراحی كردند كه گويه 7سنجد، يك ابزار جنسی را می
ا به شريك جنسی را توأم ب عالقگی جنسی نسبتماللت و بی

جويی سنجد. ابزار ديگر، مقیاس سنجش هیجانهم می
                                                            
1 dysphoric 
2 hypersexuality 
3 sexual addiction 
4 sexual compulsivity or 
5 Sexual Sensation Seeking Scale (SSSS)  
6 sexual novelty in relationships  
7  Sexual Boredom Scale (SBS) 
8 Sexual Monotony 

توان گفت كه بخشی از [ است كه به نوعی می39] 5جنسی
های انگیزشی ماللت، يعنی، انگیزه تغییر وضعیت فعلی مؤلفه

 6مقیاس نوگرايی در روابط سازد. ابزار ديگررا منعکس می
سنجد ، چیزی را میتوان گفت از نظر مفهومیكه می است

[. در اين میان تنها 40نقطه متقابل ماللت جنسی است ] كه
، پردازدابزاری كه منحصراً به سنجش سازه ماللت جنسی می

 1996است كه در سال  7)اس. بی. اس( مقیاس ماللت جنسی
ساخته شد. اين مقیاس به لحاظ  [12]ايونینگ  توسط وات و

و  های فردی قرار داردشخصیت و تفاوتری در چارچوب نظ
های ماللت در جنبه»كند كه از اين مفروضه حمايت می

ی واكنش شناختگرايشی است برای  ،جنسی زندگی يك فرد
 دوست)يا نیاز دارد فردـ عاطفی به ناهمخوانی بین آنچه كه 

[. مقیاس ماللت 19« ]وجود داردو آنچه كه واقعاً  (دارد
 اندنوشته شده یطور های آنگويه دارد و گويه 18، جنسی

 یختگیفقدان تنوع، انگناشی از  یماللت جنسانعکاسی از كه 
فرايند  [12]وات و ايونیگ [. 41]باشد  یناكاف كيو تحر نيیپا

های متفاوت ساخت اين ابزار را در قالب سه مطالعه و با نمونه
تکیه بر پیشینه  انجام دادند. نخست در يك كار مقدماتی، با

های ای فراهم كردند و طی، فرايندگويه 118فهرستی  موجود،
مورد رساندند.  38سنجی محتوايی نهايتا اين تعداد را به روان

آزمودنی از دو جنس  217های منتخب روی سپس اين گويه
و در مطالعه  19ها به ها، تعداد گويهاجرا شد و با تحلیل آيتم

مورد تقلیل يافت. در مطالعه دوم و سوم  18دوم اين تعداد به 
شواهد مربوط به اعتبار و روايی اين مقیاس بررسی شد. وات 

شواهد روايی همگرا و واگرای مقیاس ماللت  [12]و ايونینگ 
های جنسی را از طريق بررسی همبستگی آن با مقیاس

افسردگی جنسی، دلمشغولی جنسی، مقیاس رضايت جنسی، 
 هایمقیاس آمادگی ماللت و خرده مقیاس ناسازگاری جنسی،
 جويی وپذيری، تجربهلخواهی زاكرمن )مالپرسشنامه هیجان

پردازی درباره شركای عدم بازداری( و همچنین فراوانی خیال
ای هجنسی ديگر، افکار جنسی، فراوانی خودارضايی، نگرش

آزادگذاری، رابطه جنسی بدون تعهد و مقیاس رضايت از 
راز كردند. اين محققان با استفاده از تحلیل عاملی زندگی اح

نیز دو عامل زيربنايی مقیاس ماللت جنسی را شناسايی 
به روتین بودن  كه: 8«يکنواختی جنسی»كردند كه عبارتد از: 
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 1«تحريك جنسی»و كسالت باری رابطه جنسی اشاره دارد و 

های برانگیختگی و محدوديت در رابطه جنسی كه به جنبه
و  جباالتری از تهییبه سطح شود و بیانگر نیاز فرد مربوط می

 اندی است. برخی محققان تالش كردهجنس بداعت در رابطه
سنجی مقیاس ماللت جنسی را بررسی تا خصوصیات روان
ه با كمك يك نمون [42] ونيو تر رسونیمكنند. برای نمونه 

ه با های مشاباينترنتی روايی همگرای اين مقیاس را با مقیاس
ای بسیار بزرگتر، احراز ، بر روی نمونه[12]كار وات و ايونینگ 

كردند. نتايج مربوط به آزمون تحلیل عاملی نیز كه توسط 
ساختار  كدر پرتغال انجام گرفت، ي [29]پکورو و همکاران 

به دست داد. در تحقیق ی را برای اين مقیاس تك بعد یعامل
يادشده، روايی همگرا و واگرای اين مقیاس نیز به ترتیب با 

خواهی جنسی و رضايت جنسی تأيید شد. های هیجانمقیاس
در را  اسیكل مقهمسانی درونی  يیايپا نگیونيوات و ا

 ماه كيپس از  يیبازآزماو پايايی  95/0تا  92/0از  یادامنه
 یفرع یهااسیكه مق یر حال، دكردندگزارش 81/0 آن را

 رابر بايی بايپا بیبه ترت یجنس كيو تحر یجنس یکنواختي
اند نشان دادهنیز  ری[. مطالعات اخ12] ندشتدا 85/0و  90/0

است.  يیايپا یریگابزار اندازه یماللت جنس اسیمقكه 
پکورو و  92/0ضريب آلفای مقیاس را  [42] ونيو تر رسونیم

را برای آن گزارش  93/0آلفای برابر با  [29]و همکاران 
 5يا  4های كردند. البته برخی پژوهشگرانی كه از نسخه

نیز،  [43و22]اند ای مقیاس ماللت جنسی استفاده كردهگويه
 اند. شواهدی دال بر روايی و پايايی آن ارائه كرده

مرور نتايج تجربی اعتبارسنجی مقیاس ماللت جنسی 
 یهاها و فرهنگدر نمونه مقیاس دهد كه ايننشان می

 و چيوودانو. از نظر است مطلوبی يیايپاو  يیروا یمختلف دارا
ماللت جنسی همچنان اين پتانسیل را دارد  اسیمق [41وات ]

های پژوهشی و كاربردی مورد استفاده قرار كه در موقعیت
گیرد. با توجه به ضرورت اين موضوع كه در كشور اين ابزار يا 
ابزارهای مشابهی كه بتواند ماللت جنسی را بسنجد در 
دسترس متخصصان وجود ندارد، هدف پژوهش حاضر آماده 

ی سنجهای رواناللت جنسی و تعیین ويژگیسازی مقیاس م
آن برای جامعه ايرانی است. از آنجا كه مقیاس ماللت جنسی 

های جنسی بین دو جنس، معیار ها در كنشبه لحاظ تفاوت
های جنسی مقايسه زنان و مردان قرار گرفته است و تفاوت

، هدف ديگر [19و12]در اين زمینه هنوز مورد سوال است 
مقايسه میزان ماللت جنسی بین دو جنس تحقیق حاضر 

 باشد.می

                                                            
1 Sexual Stimulation 
2 Hurlbert Index of Sexual Desire(HISD) 
3 Hurlbert & Apt 

 

 روش
 نوع پژوهش

پژوهش حاضر يك پژوهش توصیفی از نوع پیمايشی 
 است. 

 آزمودنی
جامعه آماری تحقیق شامل كلیه  الف( جامعه آماری:

كننده به مراكز مشاوره وابسته به مراجعه زنان و مردان
 های خانواده شهر مشهد بود.دادگاه
از اين بین افراد جامعه آماری، تعداد  ژوهش:( نمونه پب

نفر از اين  157نفر به روش در دسترس انتخاب شدند.  245
نفر ديگر مرد بودند. اين افراد در  88كنندگان زن و مشاركت

سال قرار داشتند و از نظر تحصیالت،  60تا  20دامنه سنی 
 119درصد كارشناسی ) 6/48نفر(،  68درصد ديپلم ) 8/27

 15درصد ) 1/6نفر( و  43درصد كارشناسی ارشد) 6/17 (،نفر
از نظر سابقه ازدواج، افراد  نفر( دارای مدرك دكتری بودند.

سال قرار داشتند و میانگین  21تا  3ای بین نمونه در دامنه
تر، سابقه ازدواج سال بود. به طور دقیق 3/9سابقه ازدواج آنان 

درصد  5/33سال،  5نفر( كمتر از  95درصد افراد ) 77/38
نفر( از  40درصد افراد ) 3/16سال،  10تا  5نفر( از  82افراد )

نفر( بیشتر  28درصد افراد ) 43/11سال و سرانجام  15تا  10
 سال بود.  15از 

 بزارهاي پژوهشا
در اين پژوهش، به منظور تعیین روايی همگرا و واگرای 
مقیاس ماللت جنسی، همبستگی آن با دو پرسشنامه نسخه 
كوتاه مقیاس آمادگی ماللت و شاخص رضايت هالبرت مورد 

 های مورد استفادهر ادامه پرسشنامهبررسی قرار گرفته است. د
 در تحقیق معرفی شده اند. 

: اين پرسشنامه در 2تهالبر جنسی شاخص تمايل( 1
 و در دـش اختهـس 3توسط هالبرت و آپت1992سال 

اين  .[44]ت ـسا هشد گرفته ربکاهای زيادی پژوهش
 جنسی تمايل انمیز ماده است كه 25نامه شامل پرسش

های پاسخ به پرسشهد. دمی ارقر سنجش درمورا  هانیدموآز
ای )از صفر= همیشه درجه 5آن بر اساس يك طیف لیکرت 

 تمايل هنمر بیشینهو  كمینهگیرد. = هرگز( صورت می4تا 
از  حاكی باالی هنمر كه باشدا صد میـت فرـص بین ،جنسی

دهندگان است. هالبرت و جنسی پاسخل ـتمايی االـب انمیز
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روايی و پايايی اين ابزار را مطلوب گزارش كردند. اين  آپت،
بین اين پرسشنامه را از طريق محاسبه محققان، روايی پیش

همبستگی آن با دفعات برقراری رابطه جنسی، گزارش میزان 
میل جنسی و انگیختگی جنسی ذهنی و روايی همزمان آن 

های رضايت را با محاسبه همبستگی آن با نمره مقیاس
ورزی جنسی و شاخص رضايت جنسی احراز ويی، جرأتزناش

 همسانی يباضرو  86/0بازآزامايی برابر با  پايايیكردند. میزان 
به دست آمد. در ايران  89/0آلفای كرونباخ آن  یـندرو

شواهد مربوط به روايی همگرا و  [44]يوسفی و همکاران 
واگرای شاخص تمايل جنسی هالبرت را به ترتیب از طريق 

سیاهه »راز همبستگی مثبت اين ابزار با دو پرسشنامه اح
و همبستگی منفی آن « خودابرازی جنسی»و « تمايل جنسی
گزارش كردند. اين محققان، « عملکرد جنسی»با پرسشنامه 

پايايی همسانی درونی شاخص تمايل جنسی هالبرت را از 
طريق ضريب آلفای كرونباخ و ضريب همبستگی دو 

به دست آوردند.  78/0و  92/0یب برابر با سازی به ترتنیمه
برای اين ابزار به دست  89/0در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ 

 آمد. 
 اسیفرم كوتاه مق: 1فرم كوتاه مقیاس آمادگی ماللت( 2
گويه است. فرم بلند اين مقیاس  12مشتمل بر ماللت  یآمادگ

تهیه  [9]گويه است و توسط فارمر و ساندبرگ  28مشتمل بر 
های متعدد، ساختار عاملی گرديد. با توجه به اينکه در پژوهش

آمد، وودانويچ، واالس و همسانی برای اين ابزار به دست نمی
با هدف بهبود ساختار عاملی آن مبادرت به حذف  [45]كاس 
 هايی كردند كه ربط مستقیمی با دو عامل زيربنايیگويه

نداشتند.  2ونیهمواره نموديافتة تحريك بیرونی و در
ماللت براساس يك  یآمادگ اسیفرم كوتاه مقگذاری نمره

( تا كامالً 1ای از كامالً مخالفم)طیف لیکرت هفت گزينه
 12برابر با در آن نمره  تنظیم شده است و كمینه( 7موافقم)

گويه اين مقیاس  12از بین است. 84 بیشینه نمره برابر باو 
مورد ديگر تحريك  6درونی و ها تحريك مورد از گويه 6 نیز،

ساختار  [45]وودانويچ و همکاران  .سنجندبیرونی را می
با روش تحلیل  را ماللت یآمادگ اسیفرم كوتاه مقعاملی 

عاملی تأيیدی، مورد تأيید قرار دادند و برازش مدل دو عاملی 
مقیاس را قابل قبول گزارش كردند. اين نتیجه توسط ملتون 

تکرار شده است. وودانويچ و همکاران  نیز [46]و شولنبرگ 
های تحريك بیرونی و درونی را به پايايی خرده مقیاس [45]

های گزارش كردند. در ايران، ويژگی 86/0و  89/0ترتیب 
سنجی مقیاس آمادگی ماللت توسط بیرامی و موحدی روان

 بررسی شد.  [47]
                                                            
1 Boredom Proneness Scale—Short Form (BPS-SF)  
2 internal and external stimulation 
3 Back translation  

ی بیرون كيدو عامل تحر وجودتحلیل عاملی مؤيد  جينتا
. در اين پژوهش، ضريب آلفای كرونباخ بود یرونیو ب یدرون

و  85/0محاسبه شد كه مقدار به دست آمده برای كل ابزار 
های تحريك بیرونی و تحريك درونی به برای خرده مقیاس

 به دست آمد. 84/0و  76/0ترتیب برابر با 
وات و  مقیاس ماللت جنسی: اين مقیاس توسط( 3

گويه است كه میزان  18ساخته شد، شامل  [12]ايوينگ 
ماللت جنسی افراد را در يك رابطه جنسی مورد سنجش قرار 

درجه  7های اين مقیاس براساس طیف لیکرت دهد. گويهمی
برای كامالً موافقم(  7برای كامالً مخالفم تا  1ای )از 

به صورت  15و  5های گذاری گويهشوند و نمرهگذاری مینمره
شود. كمینه و بیشینه نمره ماللت جنسی نجام میمعکوس ا

باشد كه نمره باال در اين مقیاس حاكی از می 126تا  18بین 
ماللت جنسی بیشتر است. در تحلیل عاملی اولیه اين مقیاس 

، 12، 11، 10، 1های دو عامل يکنواختی جنسی )شامل گويه
، 2های ( و تحريك جنسی )شامل گويه18، 16، 15، 14، 13
( معرفی شده است. عالوه براين، 17، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3

شواهد مبتنی بر روايی همگرا و واگرای اين مقیاس توسط 
[ بررسی شده است و 42و29سازندگان و ساير محققان ]

 پايايی آن مطلوب گزارش شده است.

 شیوه انجام پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور آماده سازی مقیاس ماللت 

نسخه انگلیسی آن به زبان فارسی برگردانده  تدا،در ابجنسی، 
شد. به منظور دستیابی به يك ترجمه دقیق در ادامه با كمك 

نیز  3يك متخصص زبان انگلیسی فرايند ترجمه معکوس
صورت گرفت و میزان تطابق آن با نسخه اصلی بررسی شد و 

هايی كه عدم تطابق بر اين اساس، ترجمه فارسی گويه
تجديد نظر قرار گرفت و ترجمه نهايی آماده  داشتند، مورد

موافقت ها ضمن اخذ شد. در ادامه به منظور گردآوری داده
، از افراد و مراكز مشاوره مسوولین ذيربط در دادگاه خانواده

ای كه در همان مركز مشاورهبرای همکاری در پژوهش 
آمد. جهت رعايت اخالق دعوت به عمل میمراجعه داشتند، 

شد كه اين  كنندگان اطمینان دادهبه مشاركت پژوهشی
شود و محققان خود اطالعات جهت اهداف پژوهشی اخذ می

دانند. در را ملزم به حفظ اطالعات شخصی و هويتی آنان می
ل كنندگان تکمیهای تحقیق توسط مشاركتادامه پرسشنامه

 شد.
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 شیوه تحلیل داده ها

ها و گردآوری اطالعات، به كمك پس از اجرای پرسشنامه
، 2اِموسو  1اس. پی. اس. اس هاینرم افزار 24نسخه 

ای هسنجانه، ويژگیهای آمار توصیفی و استنباطی روانروش
سنجی مقیاس ماللت جنسی بررسی شد كه در ادامه روان

 نتايج آن گزارش شده است.

 نتایج
های در ابتدا به منظور ارائه تصويری از وضعیت گويه

ها نظیر های توصیفی گويهمقیاس ماللت جنسی، شاخص
میانگین، انحراف معیار و میزان آلفا پس از حذف هر گويه 

 ارائه شده است.  1محاسبه شد كه نتايج آن در جدول 

 ای مقياس ماللت جنسيههای توصيفي گويه. شاخص1جدول 
 حذف گويه پس از α انحراف معیار میانگین شماره گويه حذف گويه پس از α انحراف معیار میانگین شماره گويه

1 36/2 55/1 777/0 10 41/2 63/1 765/0 
2 31/2 65/1 776/0 11 07/2 57/1 755/0 
3 37/2 62/1 778/0 12 22/2 75/1 755/0 
4 21/2 49/1 774/0 13 79/1 29/1 764/0 
5 53/3 83/1 780/0 14 03/3 86/1 770/0 
6 51/2 92/1 755/0 15 45/4 11/2 782/0 
7 9/3 14/2 772/0 16 12/3 98/1 761/0 
8 16/4 12/2 749/0 17 44/2 81/1 759/0 
9 80/2 07/2 755/0 18 06/2 52/1 757/0 

در ادامه، جهت بررسی ساختار عاملی و احراز روايی 
مقیاس ماللت جنسی، نخست از روش تحلیل عاملی تأيیدی 

، مدل اِموس بدين منظور با استفاده از نرم افزار استفاده شد.
و پارامترهای آن برآورد دو عاملی مفروض اين مقیاس ترسیم 

گرديد. مطابق با نتايج به دست آمده، در هر دو عامل تعداد 
ها از بار عاملی ضعیفی برخوردار بودند، بدين زيادی از گويه

نحو كه در عامل يکنواختی جنسی، بار عاملی به دست آمده 
( 7و  5، 4،3، 2های گويه اين عامل )گويه 9گويه از  5برای 

گويه عامل  9گويه از  4بود. همچنبن بار عاملی  30/0كمتر از 
( نیز كمتر از 15و  14، 10، 1های تحريك جنسی )گويه

بود. همچنین میزان برازش مدل به دست آمده برای  30/0
شاخص  ،4شاخص نیکويی برازش، 3مجذور كای هایشاخص

و  6شاخص برازش تطبیقی، 5نیکويی برازش تعديل شده
، كمتر 7مجذورات خطای تقريب شاخص ريشه دوم میانگین

از معیارهای تعیین شده بود. اين نتايج از ساختار دو عاملی 
كند. بنابراين در ادامه از مقیاس ماللت جنسی حمايت نمی

با رويکرد آماری تحلیل  8روش تحلیل عاملی اكتشافی
جهت تعیین ساختار عاملی مقیاس ماللت  9های اصلیمؤلفه

ز انجام تحلیل يادشده، ابتدا از ا پیشاستفاده شد. جنسی 
آزمون كرويت و  10ن كايزر ماير اُكلین)كی. ام. اُ(طريق آزمو

م. كی. اگیری بررسی شد. مقدار میزان كفايت نمونه11بارتلت
 و مجذور كای به دست آمده آزمون بارتلت 77/0برابر با  اُ

(0001/0, P< 153=d.f ,784/1011=ꭓ2) ،با اين شرايط .
نتايج تحلیل عوامل به . انجام شد گويه 18 یرو یعامل لیتحل

 3های اصلی، با چرخش واريماكس مؤيد وجود روش مؤلفه
مالك استخراج  در اين تحلیل،عامل در پرسشنامه بود. 

  13ويژهو ارزش ( 1)نمودار  12اسکریعوامل، شیب منحنی 
 18در تحلیل عاملی به عمل آمده تمام . تر از يك بودبیش

معیار  ماللت جنسی وارد تحلیل شدند وگويه مقیاس 
 30/0قرارگیری هر گويه در ذيل هر عامل، بار عاملی باالتر از 

 نتايج مربوط به اين تحلیل ارائه شده است. 2در جدول بود. 

 
 

                                                            
1 SPSS  
2 AMOS  
3 Chi squere   
4 Goodness Of Fit Index )GFI)  
5 Adjust goodness of fit index )AGFI( 
6 Comparative Fit Index (CFI)  
7 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
8 Exploratory Factor Analysis(EFA)   
9 Principal Component Analysis(PCA)  
10 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  
11 Bartlett's Test of Sphericity 
12 Scree Plot 
13 Eigen Values  
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 . خالصه نتايج بارهای عاملي استخراجي مقياس ماللت جنسي2جدول 

 عامل سوم عامل دوم اولعامل  هاگويه

13 72/0   

10 71/0   

11 67/0   

18 64/0   

12 62/0   

9  62/0  

3  57/0  

16  52/0  

2  49/0  

4  33/0  

7   78/0 

14   64/0 

15   63/0 

8   58/0 

5   51/0 

توان مالحظه كرد، نتايج می 2همان طور كه در جدول 
تحلیل عاملی، سه عامل زيربنايی را برای مقیاس ماللت 

 ها و مبانیبا توجه به محتوای گويهجنسی شناسايی كرد. 
 تنوع طلبی»تحت عنوان به ترتیب نظری عامل اول تا سوم 

 «تحريك جويی جنسی»و  «يکنواختی جنسی»، «جنسی
 33/0ها در دامنه دامنه بارهای عاملی گويه شدند.نامگذاری 

، لیتحل نيدر اكه قرار دارد. الزم به ذكر است  77/0تا 
 شدن بربار بار عاملی ضعیف يا به علت  17و  6، 1های گويه

شدند. در مقايسه با نسخه اصلی حذف روی بیش از يك عامل 
كه مشتمل بر دو عامل استخراجی بود، در اين پژوهش سه 
عامل استخراج شد. در نسخه اصلی دامنه بار عاملی به طور 

و برای  92/0تا  47/0كلی برای عامل يکنواختی جنسی بین 

 قرار داشت.  70/0تا  47/0عامل تحريك جنسی بین 
از  633/42در مجموع، عوامل استخراجی روی هم رفته 

كنند. در جدول واريانس مقیاس ماللت جنسی را تبیین می
صیل میزان واريانس ساده و تراكمی و همچنین ارزش به تف 3

 ويژه مبنای هر عامل ارائه شده است. 

 های مورد نظر بعد از چرخش.  بار عاملي مولفه3جدول 

 درصد تراكمی درصد واريانس ارزش ويژه عامل

 628/17 628/17 173/3 اول

 206/30 578/12 264/2 دوم

 633/42 427/12 237/2 سوم

همگرا و واگرای مقیاس ماللت جنسی از طريق روايی 
محاسبه همبستگی دو متغیری آن با شاخص تمايل جنسی 
هالبرت و مقیاس آمادگی ماللت، آزمون شد. نتايج اين تحلیل 

 ارائه شده است. 4در جدول 

. ضرايب همبستگي مقياس ماللت جنسي با شاخص تمايل 4جدول 
 جنسي و آمادگي ماللت

تحريك 
 درونی

ك تحري
 بیرونی

آمادگی 
 ماللت

 )نمره كل(

تمايل 
 جنسی

 متغیرها

*17/0 **23/0 **24/0 **42/0- 
تنوع طلبی 

 جنسی
 يکنواختی جنسی -16/0* 34/0** 38/0** 20/0**

**39/0- *15/0- **34/0- 08/0 
 يیجو كيتحر

 یجنس

04/0 **22/0 *15/0 **24/0- 
ماللت جنسی 

 )نمره كل(

تر موارد، واگرايی و همگرايی مطابق با مندرجات در بیش
شود. بدين مشاهده میبین مقیاس ماللت جنسی و عوامل آن 

 ,01/0)نحو كه نمره كلی ماللت جنسی همبستگی منفی 

P< 24/0- =r)  با تمايل جنسی و همبستگی مثبت با نمره
و خرده مقیاس تحريك  (P< 15/0=r ,05/0)كلی ماللت 

آن دارد.  مولفه تنوع طلبی  (P< 22/0=r ,01/0)بیرونی 
 -P< 42/0 ,01/0)جنسی نیز همبستگی منفی نسبتاً قوی 

=r)  با تمايل جنسی و همبستگی مثبت با نمره كلی ماللت
(01/0, P< 24/0=r) های تحريك بیرونی و خرده مقیاس
(01/0, P< 23/0=r)  و تحريك(05/0, P< 17/0=r)  دارد. به

طور مشابه رابطه بین مولفه يکنواختی جنسی با تمايل جنسی 
 ,01/0)ماللت و با نمره كلی  (P< 16/0- =r ,05/0)منفی 

P< 34/0=r) 01/0)های تحريك بیرونی و خرده مقیاس, P< 

38/0=r)  و تحريك(01/0, P< 20/0=r)  مثبت بود. سرانجام
بود و  در مورد بعد تحريك جويی جنسی رابطه عکس

 -P< 34/0 ,01/0)نمره كلی ماللت همبستگی منفی بین  
=r)  و تحريك بیرونی(05/0, P< 15/0- =r)  و تحريك درونی
(01/0, P< 39/0- =r) .مشاهده شد 
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پس از اطمینان از روايی، در ادامه پايايی همسانی درونی 

 ضريب آلفای كرونباخمقیاس ماللت جنسی از طريق محاسبه 
و برای  79/0بررسی شد. نتايج مقدار آلفای برای كل مقیاس 

طلبی جنسی، يکنواختی جنسی و تحريك های تنوعمؤلفه
به دست  75/0و  68/0، 82/0جويی جنسی به ترتیب برابر با 

 آمد.  
يکی از اهداف پژوهش حاضر مقايسه ماللت جنسی در 

كننده در پژوهش بود. بدين منظور دو زنان و مردان مشاركت
مستقل مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج  tگروه با آزمون 
ارائه شده است.   5آن در جدول 

 مستقل برای مقايسه زنان و مردان در ماللت جنسي t   . نتايج  آزمون5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه متغیرها
 حداقل
 نمره

 d.f حداكثر نمره
 مقدار

t 
 معناداری

 طلبی  جنسیتنوع
 28 5 63/5 64/10 157 زن

242 37/0- 71/0 
 32 5 26/5 37/10 88 مرد

 يکنواختی جنسی
 30 5 91/4 18/12 157 زن

84/149 23/2 03/0 
 26 5 02/6 86/13 88 مرد

 جويیتحريك
 جنسی

 35 6 62/6 60/20 157 زن
242 62/4- 0001/0 

 29 6 86/5 66/16 88 مرد

 ماللت جنسی)كل(
 73 20 85/11 41/43 157 زن

242 53/1- 13/0 
 84 20 17/13 90/40 88 مرد

، نتايج بیانگر اين است كه بین زنان و 5جدول طبق 
كننده تفاوت معناداری در نمره كلی ماللت مردان مشاركت

جنسی و همچنین مؤلفه تنوع طلبی جنسی وجود ندارد. اما 
 (P< 23/2=t ,03/0)های يکنواختی جنسی در زمینه مؤلفه

 ، تفاوت بین(P< 62/4- =t ,0001/0)جويی جنسی و تحريك
دهد كه ها نشان میدو گروه معنادار است. بررسی میانگین

تر از زنان است و در عین نمره يکنواختی جنسی مردان بیش
 تر از زنان است.  جويی جنسی مردان كمحال نمره تحريك

 گیريبحث و نتیجه

هدف از انجام پژوهش حاضر آماده سازی مقیاس ماللت 
آن برای جامعه ايرانی سنجی های روانجنسی و تعیین ويژگی

بود. به همین منظور، با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و 
. نتايج رديدگای آن احراز روايی همگرا ـ واگر، روايی سازه

تحلیل عاملی بیانگر وجود يك ساختار سه عاملی برای مقیاس 
ماللت جنسی بود. اين نتیجه تا حدودی متفاوت از ساختار 

و مغاير  [12]توسط وات و ايونینگ  دو عاملی استخراج شده
عاملی شناسايی شده توسط پکرو و همکاران با ساختار تك

يکنواختی  [ بود. هر چند به لحاظ نامگذاری دو مؤلفه29]
 نسخه اصلی مقیاس جويی جنسی با دو عاملجنسی و تحريك

های ماللت جنسی مشابهت دارند، اما تطابق كاملی بین گويه
و ساختار عاملی وجود ندارد. مقايسه بین دو مربوط به اين د

جديد  های مولفهدهد كه گويهساختار همچنین نشان می
طلبی جنسی نیز عمدتاً مربوط به عامل يکنواختی تنوع

جنسی نسخه اصلی بود كه در پژوهش حاضر، هسته مفهومی 
ت عاملی به دس اند. البته ساختار سهمتمايزی را تشکیل داده

های مقیاس وهش حاضر با هدف مبدعان گويهآمده در پژ
ماللت جنسی مبنی بر اين كه اين مقیاس، ماللت جنسیِ 

ی را فناكا كيو تحر نيیپا ناشی از فقدان تنوع، انگیختگی
در تحقیق حاضر،  .، مطابقت دارد[41]كند بازنمايی می

شود كه فرد سازی میطلبی جنسی اين گونه مفهومتنوع
آور و بدون هیجان رابطه جنسی با يك شخص خاص را مالل

كند. يکنواختی جنسی نیز اشاره به اين مضمون دارد تلقی می
كه فرد يك رابطه طوالنی مدت را دوست ندارد و روابط كوتاه 

جنسی نیز بیانگر نیاز  جويیدهد. تحريكمدت را ترجیح می
فرد به تغییر روش، و سطح و ماهیت رابطه جنسی فعلی به 
منظور افزايش سطح انگیختگی جنسی است. نکته ديگر 

( به دلیل بار عاملی 17و  6، 1اينکه، در تحلیل اخیر سه گويه )
ها در پژوهشی كه پکرو و ضعیف حذف شدند. حذف گويه

دند، نیز اتفاق افتاد. به نظر [ در پرتغال انجام دا29همکاران ]
رسد كه اين موضوع ناشی از تجربیات ديگرگون يا فهم می

 ها باشد.متفاوت فرهنگی از گويه
در بررسی روايی همگرا ـ واگرا مشخص شد كه ماللت 

های تنواع طلبی و يکنواختی جنسی با تمايل جنسی و مولفه
، جنسیجنسی رابطه منفی دارند. با توجه به مفهوم تمايل 

اين نتیجه دلیلی بر روايی واگرای مقیاس ماللت جنسی است 
و بدين معنی است كه افزايش ماللت جنسی با كاهش تمايل 
جنسی و بالعکس، كاهش ماللت جنسی با افزايش تمايل 

 شود. در واقع اين نتیجه همسو با پژوهشجنسی همراه می
ه است. مؤلفمبنی بر ناهمخوانی بین اين دو سازه  [17]توناريو 

دارد.  تری با تمايل جنسیتنوع طلبی جنسی رابطه نسبتاً قوی
رسد اين نتیجه ناشی از اين امر باشد كه تعداد به نظر می

های شاخص تمايل جنسی ناظر بر تمايل به زيادی از گويه
رابطه جنسی در چارچوب روابط همسری و متعهدانه است. 

د رسكه به نظر نمی در واقع بايد به اين موضوع توجه داشت
فرد دارای ماللت جنسی اصوالً در معنای كالن خود فاقد میل 
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جنسی باشد، بلکه وضعیت فعلی ارضاء در چنین فردی، عمدتاً 
شود، اما از حیث وجود يکنواختی و تنوع، نامطلوب ادراك می

در رابطه فعلی به لحاظ سطح تحريك چندان بحرانی نیست. 
ر تلقی تبنیادی قايسه با ماللت، سازهاگر تمايل جنسی را در م

كنیم و آن را به معنای حساسیت فرد به محرك جنسی يا 
 هایدر نظر بگیريم، تبیین [44]آگاهی از انگیختگی جنسی 

توان ارئه كرد. در واقع نتیجه اخیر را اين ديگری را نیز می
توان تعبیر كرد كه كسانی كه محرك جنسی بیرونی گونه می
ی تر ماللت جنسكند، بیشانگیختگی كم ارزيابی میرا واجد 

كنند. در اين خصوص نتیجه مطالعه استولهوفر را تجربه می
وقتی ی نشان داد كه و پرتغال ینروژمرد  2215روی  [21]

 ایپذير خود انگیخته نیست و فرد غالباَجنسی كه میل 
بدون اينکه  ،آغازگری فعالیت جنسی شريك جنسی است

 ، ماللت جنسیبه فعالیت جنسی داشته باشد ابتدائا میل
كند در مقايسه با وقتی كه میل جنسی تری را تجربه میبیش

 است.  وجود ندارد يا اينکه میل جنسی فرد، خودانگیخته
در بررسی روابط مقیاس ماللت جنسی با سازه آمادگی 
ماللت، نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت بین ماللت جنسی و 

ادگی ماللت و خرده مقیاس تحريك بیرونی آن نمره كلی آم
بود. هر چند اين نتیجه همسو با نتیجه گزارش شده توسط 

است. [ 42] ونيو تر رسونیمو همچنین  [12]وات و ايوينیگ 
توسط اين محققان، اما میزان ضريب همبستگی گزارش شده 

( نتیجه 36/0و  39/0تر از دو برابر )به ترتیب تقريباً بیش
اشی تواند ناست. يکی از داليل احتمالی اين نتیجه می حاصله

های مورد استفاده برای سنجش آمادگی از تفاوت پرسشنامه
ماللت باشد. با توجه به اينکه در پژوهش حاضر فرم كوتاه 
مقیاس آمادگی ماللت مورد استفاده قرار گرفته و اين مقیاس 

ت، تر متمركز بر وجوه تحريك بیرونی و درونی اسبیش
رسد كه همپوشی معنايی اين سازه با سازه بنابراين به نظر می
تر باشد. باال بودن تر يا شايد اختصاصیماللت جنسی كم

های ماللت جنسی با سازه آمادگی میزان همبستگی مؤلفه
های خاص مقیاس ماللت جنسی ماللت، فرض همپوشی جنبه

د. افزون دهرا با مقیاس آمادگی ماللت مورد حمايت قرار می
براين، با توجه به ساختار متفاوتی كه در پژوهش حاضر برای 

توان انتظار مقیاس ماللت جنسی، شناسايی شده است، می
تغییر در ضرايب را نیز داشت. نتايج بیانگر اين است كه از 

های مقیاس ماللت جنسی، رابطه بین دو مؤلفه بین مؤلفه
لت یاس آمادگی مالتنوع طلبی و يکنواختی جنسی با سازه مق

های تحريك بیرونی و درونی، مثبت شده است و خرده مقیاس
جويی جنسی اين رابطه معکوس و در مورد مؤلفه تحريك
دهد كه هرچه نمره فرد در زمینه است. اين نتیجه نشان می

تر باشد، رابطه جنسی خود را تحريك بیرونی و درونی بیش
تر د و از طرفی، فرد كمكنتر و فاقد تنوع ادراك میيکنواخت

آيد. در جستجوی افزايش سطح تحريك جنسی خود بر می
در واقع فردی كه مستعد اين است كه محیط را نابرانگیزاننده 
ادراك كنند و شخصاً يا به طور ذهنی نیز قادر به جذاب كردن 
تجربیات و افزايش سطح انگیختگی خود نیست، رابطه جنسی 

كند و بنابراين رابطه با ارزيابی می و روتین خود را يکنواخت
داند. از طرفی، چنین يك شخص خاص را نیز مطلوب نمی

دارد، فردی چون در ايجاد تحريك بیرونی و درونی مشکل
جويی جنسی خود بنابراين قادر به افزايش سطح تحريك

نیست. البته مقايسه ضرايب بیانگر اين است كه مشکل در 
لبی و طتری با دو مؤلفه تنوعه قویايجاد تحريك بیرونی رابط

يکنواختی جنسی دارد، حال آنکه مشکل در ايجاد تحريك 
جويی جنسی دارد. به عبارت تری با تحريكدرونی، رابطه قوی

آور، وجود احساس ديگر در يك ارتباط جنسی مالل
يکنواختی و تنوع طلبی، بستگی به ارزيابی فرد از عامل 

شريك جنسی در اين زمینه  دارد و احتماالً بیرونی
 شود، در حالی كه سطحترين عامل بیرونی تلقی میبرجسته
تر وابسته به عامل درونی و مشخصاً جويی فرد بیشتحريك

ناتوانی فرد در ايجاد جذابیت و انگیختگی برای برقراری رابطه 
جنسی است. شايد دلیل تفاوت جهت رابطه مؤلفه تحريك 

ار انگیزشی مقیاس آمادگی ماللت جويی جنسی، اختالف در ب
و مقیاس ماللت جنسی باشد. در اين خصوص بايد اين موضوع 
را مد نظر قرار داد كه دو مورد از منابع اولیه برای ساخت 
مقیاس ماللت جنسی، مقیاس حساسیت به ماللت زاكرمن 

اند. بوده [9]و مقیاس آمادگی ماللت فارمر و ساندبرگ  [8]
كه شدت ضرايب رابطه گزارش شده برای اين در حالی است 

رابطه اين دو مقیاسِ ظاهراً مشابه، چندان قابل توجه نیست 
رسد كه اين دو مقیاس وجوه متفاوتی از مفهوم و به نظر می
سنجند. در اين خصوص نتايج تحقیق مركر ـ ماللت را می

نشان داد كه نظام بازداری رفتاری  [48]وود الين، بار و ايست
ا كند، همبستگی مثبت بتارهای اجتنابی را تنظیم میكه رف

ساز رفتاری كه آمادگی ماللت دارد، حال آنکه نظام فعال
 كند، رابطه مثبت با حساسیترفتارهای گرايشی را تنظیم می

به ماللت دارد. در واقع ساختار عامل جديد مقیاس ماللت 
ادی ردهد. يعنی در افجنسی اين دو وجه انگیزشی را نشان می

كنند، از يك طرف سطح كه  ماللت جنسی را تجربه می
جويی، باال است )انگیزه گرايشی( و از طرفی، وضعیت تحريك

رابطه فعلی فرد، واجد يکنواختی طوالنی مدت و فاقد تنوع 
خواهد از اين وضعیت رها شود )انگیزه است و فرد می

 اجتنابی(.
 س ماللتنتايج پايايی آلفای كرونباخ برای كل مقیا

ی جويی جنسجنسی و دو مؤلفه تنوع طلبی جنسی و تحريك
بیانگر همسانی درونی قابل قبولی بود. البته در مؤلفه 
يکنواختی جنسی ضريب به دست آمده اندكی كوچکتر از 
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سطح مورد انتظار بود. در مجموع نتايج تحقیق حاضر مشابه 

ته بود. الب بیانگر پايايی ابزار [42و29، 12]با تحقیقات پیشین 
 10/0میزان ضرايب به دست آمده به طور میانگین در حدود 

ت تر بود. دلیل اين نتیجه ممکن اساز تحقیقات پیشین پايین
ناشی از ساختار عاملی متمايزتری است كه برای اين مقیاس 
در فرهنگ ايرانی به دست آمده است. همچنین از زاويه تفاوت 

بیین احتمالی ارائه كرد. در توان يك تها نیز میبین نمونه
گفته عمدتاً متشکل از افراد های پیشواقع نمونه پژوهش

اند، در حالی كه نمونه حاضر را افرادی عادی و دانشجويان بوده
داد كه به لحاظ مشکالت زناشويی به مراكز مشاوره تشکیل می

دادگاه خانواده رجوع كرده بودند. اين امکان وجود دارد كه 
ده دهی شپاسخگويان مانع تمركز و انسجام در پاسخهای تنش

باشد و به همین دلیل، همسانی درونی ممکن است اندكی 
 كاهش پیدا كرده باشد. 

های پژوهش حاضر بیانگر اين بود كه بین دو ساير يافته
جنس در زمینه نمره كلی مقیاس ماللت جنسی و مؤلفه 

اما در مؤلفه  طلبی جنسی تفاوت معناداری وجود ندارد،تنوع
تر از زنان است و در مؤلفه يکنواختی جنسی نمره مردان بیش

تر از زنان است. عدم جويی جنسی نمره مردان كمتحريك
تفاوت بین دو جنس با مطالعه دوم وات و ايونیگ ناهمسو و 

باشد. مشخص شدن همسو می [12]با مطالعه سوم آنان 
شايد به نوعی  هاوجود يا عدم وجود تفاوت در برخی مؤلفه

 [12]های پیشین وات و ايونینگ كننده تناقض در يافتهتبیین
دانند، اما است. البته اين محققان تا حدودی سن را دخیل می

های پژوهش حاضر طیف سنی كنندهاز آنجا كه مشاركت
دهند، به نوعی اين موضوع كنترل شده متفاوتی را تشکیل می

واختی جنسی در مردان شايد است. باالتر بودن احساس يکن
[ همسو باشد كه ماللت 13با اين يافته توناريو و ريوی ]

و خوگیری  1در مردان عمدتاً ناشی از عامل آشنايی یجنس
زياد است. از طرفی باالتر بودن میزان تحريك جويی نیز 
همسو با اين يافته است كه زنان عمدتاً ماللت جنسی خود را 

يك جنسی و تالش به خرج شر 2ناشی از آسودگی خاطر
[. باالتر بودن 19دانند ]ندادن او برای گرم كردن رابطه می

[ 19نمره يکنواختی جنسی همسو با نتايج توناريو و ريوی ]
 9، 4، 3، 2های است كه نشان دادند نمره مردان در گويه

های مؤلفه يکنواختی جنسی( باالتر است. البته )تقريباً گويه
[ تفاوت 19ضر، توناريو و ريوی ]بر خالف پژوهش حا

)مؤلفه  15و  14، 8، 7، 5های معناداری را در زمینه گويه
به نظر می رسد خود جويی( بین دو جنس نشان نداد. تحريك

اين دو دسته سوال كه تشابه و افتراق زنان و مردان را نشان 
پژوهش حاضر همسو با ساختار عاملی استخراجی  ،دهندمی

                                                            
1 familiarity 
2 complacency 

 د.كناست و از دو بعد يکنواختی و تحريك جويی حمايت می
های حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد افتهدر مجموع، ي

مقیاس ماللت جنسی ابزاری مناسب برای ارزيابی چند  كه
بعدی میزان ماللت جنسی در زوجین است. از طرفی وجود 
همبستگی باال با شاخص تمايل جنسی و مقیاس آمادگی 

ايیدی ها نیز تیز آلفای كرونباخ باال برای زير مقیاسماللت و ن
 تواند به نحو مؤثریاست مبنی بر اينکه اين پرسشنامه می

مورد استفاده قرار گیرد. در اين تحقیق، به زعم نويسندگان، 
های موجود را در زمینه وجود سه عامل برخی تناقض

 ار چارچوبه مفهومی سازه ماللت جنسی و تمايزات جنسیتی
تر جامع تر ویین كرد. البته برای استفاده تشخیصی متقنتب

های ديگری نظیر تحلیل عاملی ضروری است كه با روش
تأيیدی و روايی افتراقی، روايی همزمان، اعتباريابی اين 

 مقیاس همچنان در دستور كار قرار گیرد. 

 پژوهش پیشنهادهاي و ها محدودیت
رای مشکالت كنندگان داتحقیق حاضر بر روی مشاركت

كننده به مراكز مشاوره وابسته به دادگاه زناشويی مراجعه
دهی نتايج خانواده انجام شد، به همین خاطر از نظر تعمیم

شود كه اين بايد احتیاط كرد. بر اين اساس پیشنهاد می
های بالینی دارای های عادی و يا نمونهتحقیق در نمونه

ق تغییرناپذيری مشکالت جنسی تکرار شود و از اين طري
ساختار عاملی و روايی افتراقی آن مورد بررسی قرار گیرد. 

های اصلی پژوهش حاضر تعداد كم يکی از محدوديت
 های مقیاسهايی بود كه ساختار عاملی و ساير ويژگیپژوهش

اند. اين موضوع امکان ماللت جنسی را مورد ارزيابی قرار داده
د ساخت. مشکالت مقايسه نتايج تحقیق حاضر را محدو

جنسی معمول میان زوجین كم نیست، به متخصصان امر 
له یكه از اين مقیاس به عنوان يك وس شودپیشنهاد می

 تشخیصی مشکالت جنسی و زناشويی استفاده نمايند.كمك
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 پیوست

 دهنده گرامي: پاسخ
ورت باشد. اين تحقیق بصشی درباره مسائل فردی و زناشويی و علت برخی مشکالت در اين روابط میاين سواالت مربوط به پژوه 

يی كند. برای پاسخگودانند كه چه شخصی اين پرسشنامه را تکمیل میگیرد و حتی محققین ما نمیحفظ كامل رازداری صورت می
نید. پاسخ درست و غلطی وجود ندارد و بنابراين دقت داشته باشید لطفاً هر عبارت را به دقت بخوانید، سپس پاسخ خود را عالمت بز

كه بايد پاسخ را بر طبق آخرين تجربه خود انتخاب كنید. لطفاً به هر عبارت فقط يك پاسخ دهید و هیچ عبارتی را بدون پاسخ 
  نگذاريد.

مدت ازدواج)به سال و ماه(: ........................  تحصیالت: .........................     تحصیالت       □مرد   □سن: ................  جنسیت: زن
 همسر: ........................   

..........   سابقه ازدوج تعداد فرزندان)در صورت داشتن فرزند(: ........ دختر و ......... پسر     شغل: ....................   میزان درآمد: .....
 )به مدت...........سال(□بله   □قبلی: خیر

     □خیر    □آيا تاكنون رابطه جنسی با شخصی غیر از همسر خود داشته ايد؟ بلی

 
 = كامالً مخالفم1 = مخالفم2 = كمی مخالفم3 =نه موافق ـ نه مخالف4 = كمی موافقم5 = موافقم6 = كامالً موافقم7

 1 2 3 4 5 6 7 .                    ام را حفظ كنماغلب برايم مشکل است كه عالقه جنسی شريك جنسی،يك با  رابطه رد 1
 1 2 3 4 5 6 7 ام از يك رابطه جنسی به اندازه كافی لذت ببرم.تا كنون نتوانسته 2
 1 2 3 4 5 6 7 شوم.           اگر به مدت طوالنی در يك رابطه جنسی بمانم خیلی ناراحت می 3
 1 2 3 4 5 6 7 .            دهمطوالنی ترجیح میيك رابطه جنسی  را به من يك رابطه جنسی كوتاه 4

5 
تغییر  تنوع و برای اينکه در يك رابطه از لحاظ جنسی به رضايت برسم نیاز بسیار كمی به ايجاد

         (R) دارم.
7 6 5 4 3 2 1 

6 
توانم در يك رابطه بلند مدت يا زناشويی)تك همسری( از نظر جنسی گاهی ترديد دارم كه آيا می

 وفادار بمانم.
7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7 د.               بینی هستنپیشو غیرقابل هیجان انگیز دهم كهرا ترجیح می ای روابط جنسی 7
 1 2 3 4 5 6 7 آور است باقی بمانم.                 خواهم در يك رابطه كه از نظر جنسی كسل كننده يا ماللنمی 8
 1 2 3 4 5 6 7 كنم كه  محروم شده  و محدود هستم.     در يك رابطه جنسی بلند مدت معموال احساس می 9

 1 2 3 4 5 6 7 شود.      كار عادی، غیر مهیج و قابل پیش بینی تبديل می كبه ياغلب  رابطه جنسی  10
 1 2 3 4 5 6 7 شود. داشتن رابطه جنسی فقط با يك شخص خاص، خسته كننده میطبیعی است كه  11

12 
اغلب به يك كار غیرمهیج)بدون هیجان( تبديل رابطه جنسی  در چارچوب يك رابطه بلند مدت، 

 شود.می
7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7  كند.                                          داشتن رابطه جنسی با يك شخص خاص غالبا من را كسل می 13
 1 2 3 4 5 6 7 .                              شومهای قديمی خسته میاز انجام  رابطه جنسی با همان روش 14
 7 6 5 4 3 2 1 (R) ام در يك رابطه، هرگز برايم مشکل نیست. حفظ عالقه جنسی 15

16 
از نظر جنسی به اندازه كافی برايم هیجان ای را پیدا كنم كه خیلی سخت است كه رابطه مبراي

 انگیز باشد.
7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7  مند به داشتن هیجان و تحريك در رابطه جنسی هستم تا امنیت و تعهد.    بیشتر عالقه 17
 1 2 3 4 5 6 7 تواند خسته كننده شود.                   يك شخص خاص با گذشت زمان میبا رابطه جنسی  18
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