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1- self-esteem  2- sexual self-esteem 

 سنجي هاي روانويژگي

  زنان يعزت نفس جنس شاخصفرم کوتاه نسخه فارسي 

 (2)حسین شارهدكتر ، (1)یفرخ سحر

 چكیده
 594 :روش .بسود ( SSEI-W-SF) زنسان  يفرم کوتاه شاخص عزت نفسس جنسس   ينسخه فارس رواييهدف مطالعه حاضر تعيين پايايي و  :هدف

فسرم کوتساه شساخص عسزت نفسس      نسخه فارسسي  و با استفاده از  شهر مشهد انتخاب ياماکن عموماز  ،در دسترسگيري  نمونهروش ، با زن متأهل

احسساس گنساه    هنظرشسد ديپرسشسنامه تجد ، (DASS-21) اسسترس  و اضسطراب  ،يافسسردگ  اسيس قي ملسساا  39فرم ، (SSEI-W-SF) زنان يجنس

. بررسسي شسدند   (FSFI)زنسان   يشاخص عملكرد جنس، و (RCSEI) تيعزت نفس کوپرسم  نظرشدهديتجد پرسشنامه، (RMGI)موشر جنسي 

 :هها  يافته  . هاي اصلي و محاسبه ضسراي  آلفساي کرونبسا  و همبسستگي پيرسسون تحليسل شسدند        با استفاده از تحليل عاملي با روش مالفه هاداده

تسا   51/4 بسين  اسيس کسل مق  هبسا نمسر   اسيس مق يهسا هيبين هر يك از گو بستگيضراي  هم. بود ٨٨/4ها در کل نمونه هيگو يدرون يهمسان  يضر

و انطبسا    يقضساوت اخالقس   ت،يپنج عامسل تجربسه و مهسارت، کنتسرل، جس اب      ،اکتشافي يعامل ليدر تحل. بودند( p<449/4: در تمام موارد) 53/4

 آن اسيس مقخسرده پسنج   يبسرا و  19/4 اسيکل مق يبرا ييبازآزما يياياپ  يضر. کردندميدرصد واريانس را تبيين  35/54 جمعاًدست آمد که  به

 زنسان  يو شاخص عملكسرد جنسس   (>r  ،45/4 p=39/4) تيعزت نفس کوپرسم اسيو مق SSEI-W-SF نيب نيهمچن. بود 11/4تا  ٨3/4در دامنه 

(39/4=r  ،45/4 p<) اسيس مق دهبسا خسر   زيس شاخص ن نيا ياگراو ييروا. است ي اين مقياسهمگرا ييروا نشانگرکه  ي ديده شدمعنادار مثبت رابطه 

تسوان از آن  ي، مس SSEI-W-SFمناسس    ييو روا ييايبا توجه به پا :گیري نتیج . (>r ،45/4 p=-31/4) شدتأييد  DASS-21 مقياس يافسردگ

 .کرداستفاده  يو پژوهش ينيبال يهاتيفعال يبرا

  زنان يفرم کوتاه شاخص عزت نفس جنس ؛ييروا ؛ييايپا ؛يعامل ليتحل :كلیدواژه

 

 ] 33/5/9313: ؛ پ يرش مقاله3/93/9319: قالهدريافت م[
   

 

 مقدمه
هساي متعسددي بسر روي     در مدت چند دهه اخيسر، پسژوه   

 يرغم تمرکز نظر بهانجام شده است، اما  يمسائل و رفتار جنس
ي و بر رفتار جنس شتريب يتجرب قاتيتحق ،يبر رشد مسائل جنس
از . يجنسس  ينسد تسا خسودادراک   ا بوده ها متمرکزباورها و نگرش

افراد از مسائل  شخصي فيتعر فقدان اطالعات درباره ،رو نيا
 گسسريد يهسساکسسردن آن بسسا جنبسسه هماهنسس  ي، چگسسونگيجنسسس
شسان کسه   يجنسس  يرفتارهسا  يابيس ارز يو چگونگ ي خودزندگ

از  يبسه در  ناقصس   ،اسست  يجانيو ه يجسم يها شامل پاسخ
 (. 9)است  شدهمنجر ي رفتار جنس

دانسسته شسده   مسرتب    يا رفتسار جنسس  حدي ب تا 9عزت نفس
 يبرخس عسزت نفسس شسامل    ممكن است  از اين رو،و  (3)است 
ارتبسا   ، حسال با ايسن   .باشد( SSE) 3ينفس جنس عزت عناوين
 در يسك مطالعسه  . اسست  دهيس چيپ يعزت نفس و رفتار جنس نيب

 ربا عسزت نفسس د   يجنس يکه رابطه رفتارها افتنديدر محققان
عسسزت نفسسس ، مطالعسسهايسسن در . زنسسان و مسسردان متفسساوت اسسست

از دختسران   يطسور قابسل تسوجه    بسه  ياز نظر جنسس  دختران فعال
عزت نفس  نيب يتفاوت يگريد در مطالعه. (3)باکره کمتر بود 

 فعسال کسه   ييفعسال بودنسد و آنهسا    يکسه از نظسر جنسس    يدختران
عسزت نفسس    يپسران فعال از نظسر جنسس  اما  ؛نشد افتي ،نبودند
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 نيسسا. (3) داشسستند ياز نظسسر جنسسس فعسسالريپسسسران غ از يبسسارتر
رفتسار   نيممكسن اسست ارتبسا  بس     نسد کسه  دهنشان مسي مطالعات 
باشد و عسزت نفسس   متأثر  رهايمتغ ريسا ازعزت نفس  و يجنس
. چنسدان حسساس نيسست   ا هس تفاوت سازي اينروشن يبرا يکل
توسس    يسنج  عزت نفسس جنسس   يبرا ييهااسيمق ،نيبنابرا
 در سسال و همكساران   3روزنتهسال  ،(1) 9151در سال  9نكلهوريف

، ندشسد  منتشسر ( 6) 91٨1در سال  1ينيو پاپ 3نلسو ا( 5) 9119
در سساختار  . برخسوردار نبودنسد   ياز اعتبار کاف هااين مقياس اما
و عسزت نفسس    5ياصطالحات خودپنداره جنسس  ،هااسيمق نيا

 هسا اسيمق نياهمچنين . اندشده فيمبهم تعر ايمتناقض  يجنس
 فاتيخسسود، توصسسي از ابيسسارز ماننسسد ي،مسسوارد نسساهمگنشسسامل 
معمسورً  . هسا و باورهسا هسستند    ، ارزشيکل يهانگرش ،يرفتار

 يجنسس  نفسس عسزت   هسا کسه در آن  ييهسا اسيمقروايي و پايايي 
که در آن  ييهااسيمق از ،(6)شده  فيتعرتر يطور انحصار هب

ه بهتسر بسود   ي داشسته، تسر گسترده ي تعريفاعتماد به نفس جنس
 ينسسب  يهمبستگ يکه عزت نفس جنس افتنديمحققان در. است

بسا   يو ارتبسا  عسزت نفسس جنسس    ( 5)دارد  يبا عزت نفس کلس 
 مسردان متفساوت اسست     ودر زنسان   يجنسس  يهسا رفتار و نگرش

ي بسسسرا ياختصاصسسس ياپرسشسسسنامه نيتسسسدو ،نيبنسسسابرا(. 1-5)
زنسان   ص و انحصاري عسزت نفسس جنسسي در   گيري خال اندازه
 شساخص بسا عنسوان    ياپرسشنامه نيچن. ديرسينظر م هب يضرور

 ٨و شسوارز  5نسا يزتوسس    ،(SSEI-W) 6زنان يعزت نفس جنس
 ازمنسد ياز آن ن يرانس يمحققسان ا  يمنسد ، اما بهسره (9) ساخته شد
آن در داخسل   يابيس و هنجار يسسنج  روان يهسا يژگس يو يبررسس 

 يعزت نفس جنس شاخصخوشبختانه فرم کوتاه . کشور است
 يعزت نفسس جنسس   ه،يگو 35شده است که با  نيدوت زيزنان ن

بلند پرسشنامه مس کور در   فرم .(94) سنجد يرا در پنج حوزه م
و اخيسراً در يسك مطالعسه    مطالعات فراواني در خارج از کشسور  

ي در مطالعسات نيز  آنفرم کوتاه  و (99-95) شدهاستفاده ايراني 
 .(95، 96)به کار رفته است 

در مسورد عسزت   هسا  از اين پرسشسنامه چند تحقيق با استفاده 
ي قس يتحق از جمله،. اند نفس جنسي و اهميت آن صورت گرفته

 تيو رضسا  يجسسارت جنسس   ،يعسزت نفسس جنسس    نيارتبا  بس 
 ،ريس سسه متغ  نيا نيارتبا  قدرتمند ب دييتأبا و ي را بررس يجنس

و  يعسزت نفسس جنسس    نيبس  يانجيس م ريس متغ ي راجسارت جنسس 
 هيفرضس  در اين تحقيسق، . است هدکر يمعرف يجنس يمندتيرضا
بسار بسه    يعسزت نفسس جنسس    نكسه يبسر ا  يمبنس  94فمسن او  1منارد
ميانجي اين  يمنجر خواهد شد و جسارت جنس يجنس تيرضا

در  ي، محققسان گسر يد قيس در تحق. (9٨) شد ارتبا  است، تأييد
کننسسده و مسسان  در عسسزت نفسسس ليتسسسهوامسسل ع وجسسوي جسسست
 عوامل ريتحت تأث نانز يکه عزت نفس جنس افتنديدر ي،جنس
در درمسان، مشساوره و    ديکه باي و اجتماعي است رواني، ستيز

 .(91)به آنها توجه شود آموزش 
در هسر   يمسسائل جنسس   يذهنس  يهسا جنبسه که  با توجه به اين

و  يآموزشس  يهسا اسست يس نيتدو ي، براتسي متفاوت افرهنگ
 ينوجسوان  نياز سسن  هاکه پرداختن به آن يترمحتاطانه ياجتماع
در  يمسائل جنسس  يذهن وجوهاز  يدر  بهتر بايد، رزم است
با در راستاي دستيابي به چنين هدفي و  .دست آيد کشورمان به

زياد فرم کوتاه شاخص عسزت نفسس جنسسي    توجه به امتيازات 
و جام  بسودن  ( هيگو 35)کوتاه بودن پرسشنامه  از جمله زنان،
 نيس ، ا(نسان ز يابعاد کليدي عسزت نفسس جنسس    شامل کليه)آن 

نسسخه فارسسي    رواييو پايايي و  ابزار در مطالعه حاضر انتخاب
اين ابزار، انجام تحقيقسات در ايسن    با اعتباريابي .شدآن بررسي 

حيطسسه در فرهنسس  و جامعسسه ايرانسسي تسسسهيل خواهسسد شسسد و     
متخصصان روانشناسي باليني، روانپزشكان، متخصصان زنسان و  

ت جنسسي زنسان فعالنسد،    ساير کارشناساني که در حوزه بهداشس 
تر عزت نفسس جنسسي زنسان    توانند از آن براي بررسي دقيقمي

موقس  مشساوره و درمسان، از بسروز      استفاده کننسد و بسا انجسام بسه    
هسدف  . هاي زناشويي جلوگيري کننسد ها و آشفتگيناهنجاري

مطالعسسه حاضسسر بررسسسي همسسساني درونسسي، پايسسايي بازآزمسسايي،  
نسسخه فارسسي    و روايي واگسراي ساختار عاملي، روايي همگرا 

 9. بود زنان يفرم کوتاه شاخص عزت نفس جنس
 

 روش
جامعسه  . بود 99يهمبستگو  توصيفيپژوه  حاضر از نوع 

دادند که در زمان انجام  ي تشكيل ميزنان متأهل هيرا کل يآمار
و  ديس مانند مراکسز خر  ،مشهد شهر يعموم يهادر مكانمطالعه 
 نيس نفر از ا 554شامل  اوليه نمونه. ، حضور يافته بودندهاپار 

. صورت در دسترس و داوطلبانه انتخساب شسدند   زنان بود که به
عسدم  نفسر؛   35: هساي نسامعتبر  پرسشنامه)نمونه  14ريزش دليل  به

در مرحلسسه  تمايسسل بسسه پاسسسخ دادن مجسسدد  عسسدم شسسرکت يسسا  
حجم . نفر تقليل يافت 594، نمونه نهايي به (نفر 95: بازآزمايي

_______________________________________ 
1- Finkelhor  2- Rosenthal  

3- Snell    4- Papini  

5- sexual self-concept  

6- Sexual Self-esteem Inventory for Woman  

7- Zeanah   8- Schwarz  

9- Menard   10- Offman  

11- correlational 
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تعيين شد کسه اههسار   ( 34) 9هاي کامرير اساس بررسينمونه ب
 بسسيار نفسري   544  گروه نمونسه  ،داشته است براي تحليل عاملي

هاي ورود به پژوه  عبارت بودنسد از زن  مال . خوب است
د خواندن و نوشتن در حد فهسم  اوسبودن، متأهل بودن، داشتن 
 هساي پرسشسنامه و تمايسل بسه شسرکت در      و پاسخگويي به گويه

هسساي شسسديد افسسراد مجسسرد، افسسراد مبسستال بسسه آشسسفتگي. پسسژوه 
به نحوي که در برخورد با آنها محرز و مشسخص  )روانشناختي 

بسه نحسوي کسه امكسان همكساري و      )و معلسورن جسسمي   ( باشد
از مطالعسه  ( پاسخگويي بسه پرسشسنامه بسراي آنهسا دشسوار باشسد      

شسد کسه مراکسز خريسد و      تالشدر انتخاب نمونه . خارج شدند
-مختلسف اقتصسادي   هساي  گسروه د که نانتخاب شو يهايپار 

هساي   هايي از تمام گسروه  نمونه داشته باشند تادر براجتماعي را 
اجتماعي پايين، متوس  و بساري جامعسه در مطالعسه     -اقتصادي

ي از منساطق  طسور  هامراکز خريد و پار . شرکت کرده باشند
حداقل يك  که از هر منطقهمختلف شهر مشهد انتخاب شدند 

هنگسسام تكميسسل . مرکسسز خريسسد و يسسك پسسار  انتخسساب شسسود  
و بسه  شد ميتوضيح داده  فردهدف پژوه  براي  ها،پرسشنامه

هسساي شسسد کسسه تمسسام اطالعسسات و داده   او اطمينسسان داده مسسي 
آمده از وي محرمانسه خواهسد بسود و صسرفاً بسراي کسار        دست به

آمسده از   دسست  هاي بهصورت کلي و همراه با داده پژوهشي، به
بسراي اطمينسان خساطر    . شسوند ساير افراد، تجزيسه و تحليسل مسي   

شد که نيازي بسه نوشستن نسام    ها به آنها اطالع داده ميآزمودني
شرکت در پژوه  کامالً داوطلبانه . ها نيستبر روي پرسشنامه

هسا خسودداري    بود و در صورتي که فردي از تكميل پرسشسنامه 
شسد و بسه وي اطمينسان داده    د ميکرد، با او محترمانه برخور مي
 . شد که مجبور به شرکت در پژوه  نيستمي

شساخص عسزت نفسس     در ابتدا فسرم کوتساه  براي تهيه ابزار، 
 يابيس و اعتبار آن ترجمسه  اجسازه ، (SSEI-W-SF) 3جنسي زنان
سسسپس . شسسد افسستيدر ياصسسل گسساناز سسسازندهي، نسسسخه فارسسس

و  ناسسسيروانش)ارشسسد نفسسر کارشسسناس  پرسشسسنامه توسسس  دو  
. مسل  به زبسان انگليسسي ترجمسه شسد    ( مترجمي زبان انگليسي

از ترجمه  اصلي،تعيين ميزان مطابقت ترجمه با پرسشنامه  براي
ارشسد در  کارشناس  كياز  ،به اين منظور. شداستفاده  3مجدد
 مسل  به زبان انگليسي که قسبالً مترجمي زبان انگليسي و  رشته

شسد کسه    درخواسست  ،ده بسود نسخه انگليسي پرسشسنامه را نديس  
با هم  سييانگل يهانسخه. ترجمه را به انگليسي برگرداندنسخه 

 دهنسدگان ترجمسه و ترجمسه   هئس ارا يمقايسه شدند و با همساهنگ 
در . اعمال شدها بنديرزم در جمله و محدود مجدد، تغييرات

 34توسس    (SSEI-W-SF) پرسشنامه يفارس مرحله بعد، نسخه
. دشسون نسامفهوم مشسخص    طالحات و عبسارات زن پر شد تا اص

 9. مجدداً تغييرات بسيار محدودي روي پرسشنامه اعمال شد
بسسر  هسسا، افسسزونداده آوريگسسرد يبسسرادر پسسژوه  حاضسسر 

کسار  بسه  ريس ز يابزارهسا  ،شناختيتيجمع هاييژگپرسشنامه وي
 :رفتند

 اضههارا ، و اسههترس ،یافسههردگ اسیههمق یلسهه ا 21فههر  

(DASS-21)4: تهيسه  ( 39)و لوويبانسد   5اس توسس  لوويبانسد  اين مقي
ل دارد سساا  39ل و فرم کوتاه آن ساا 13فرم بلند آن . شده است
از  كيس  هسر  .شسود  يمس  يگس ار نمسره  3از صسفر تسا   ل سااهر که 
از آزمسودني  . استل ساا 5پرسشنامه شامل  نيا يها اسيمق خرده

گ شسته   شسود تسا مشسخص کنسد طسي يسك هفتسه       درخواست مي
کننسد   شده تسا چسه حسد در مسورد وي صسد  مسي       ي ارائههاگزينه
ضسري  آلفساي کرونبسا  بسراي     (. اصالً، کم، زياد، خيلسي زيساد  )

هاي افسردگي، اضطراب و استرس، در يسك نمونسه    مقياس خرده
و در ( 39) ٨9/4و  53/4، ٨9/4ترتيس ،   نفري، به 595هنجاريابي 
 (33) 56/4و  66/4، 54/4ترتيسس ،  نفسسري، بسسه  144يسسك نمونسسه  

، بسسا (33)و همكسساران  6همچنسسين، جانوتسسا. گسسزارش شسسده اسسست
، و نيمسر   (BDI) 5، افسسردگي بسك  DASSهساي   اجراي آزمون
نفسسري از  914بسسر روي يسسك نمونسسه ( POMS) ٨حسسارت خلقسسي

دسسست آوردن همسسساني  بيمسساران مبسستال بسسه درد مسسزمن، ضسسمن بسسه
تسا   53/4)هايشان مقياس ها در سطح خرده دروني مطلوب آزمون

، همبسسسسستگي DASS، در بررسسسسسي روايسسسسي همگسسسسراي (15/4
مقياس  و با خرده ٨9/4 BDIرا با  DASSافسردگي   مقياس خرده

تسسن    مقيسساس خسسرده. گسسزارش کردنسسد ٨1/4 POMSافسسسردگي 
POMS هاي اضطراب و استرس  نيز با زير مقياسDASS طور  به

 ساماني و(. 53/4و  59/4ترتي ،  به)قابل قبولي همبستگي داشت 
  هسساي مقيسساس پايسسايي بازآزمسسايي را بسسراي خسسرده  ( 31)جوکسسار 

و  55/4و  56/4، ٨4/4ترتيس ،   افسردگي، اضطراب و استرس، به
ترتيس ،   هسا، بسه   مقياس ضراي  آلفاي کرونبا  را براي اين خرده

آنها بر اساس تحليل عاملي . گزارش کردند 5٨/4و  51/4، 4/٨٨
تخراج کردنسد کسه   مقيساس اسس   با چرخ  واريماکس، سه خسرده 

عبسسارت بسسود از افسسسردگي، اضسسطراب، و تنيسسدگي، کسسه همسسان    
 .هستند DASSهاي مقياس خرده

_______________________________________ 
1- Camery 

2- Sexual Self-Esteem Index for Woman-Short Form (SSEI-W-SF) 

3- backward translation  

4- Depression Anxiety Stress Scales 21-item 

5- Lovibond  6- Janotta   

7- Beck Depression Inventory  8- Profile of Mood Status 
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 موشههر جمسههی احسههاس گمههاه دهشههنظرديتجد پرسشههمام 

(RMGI)1:  سسسنج   يبسسرا را يلسسساا 54زمسسون آ ايسسنموشسسر
 يهسا لسساا . ساخته اسست  ياحساس گناه در مورد مسائل جنس

 ،از صسفر تسا شس     ،كسرت يل يا هفت درجسه  مقياسزمون در آ
فسرد را   ياحساس گناه جنس شود و کل آزمونگ اري مينمره

ضسري  آلفساي    موشسر  .سسنجد  يمس  344از صفر تسا   يا در دامنه
(. 35)گسسزارش کسسرده اسسست   14/4کرونبسسا  ايسسن آزمسسون را  

 195نمونسه   كيدر مورد  يفارس نبا  نسخهوکر يلفاآ  يضر
  يرضسسس. ه اسسسستمحاسسسسبه شسسسد ٨5/4 انياز دانشسسسجو ينفسسسر

بسسا  ،مسس کور  نفسسر از نمونسسه 335ي بازآزمسسايي بسسر روي همبسستگ 
نسسخه   يروايي محتسواي همچنين، . بود55/4 ،هفته 6تا  1فاصله 

نفر از متخصصان روانشناسي  5فارسي مقياس بر اساس داوري 
. دست آمد به ٨3/4و ضري  توافق کندال براي آن شد بررسي 

از طريسسق اجسسراي  نيسسزپرسشسسنامه روايسسي همگسسرا و تشخيصسسي  
سسالمت   پرسشنامهو  3دان  و نگرش جنسي با آزمونزمان  هم
 (. 36) شدييد أتو بررسي  3رواني

 تیسههه رعهههنف نکههه  كوپ  نظرشهههدهديتجد پرسشهههمام 

(RCSEI)4: در سسال   ،6مونسد يو د 5ابزار ابتدا توسس  راجسرز   نيا
و  يماده دارد که خودگزارش 5٨ اسيمق نيا. شد منتشر ،9151
  وهيشسسس. سسسسنج دارد دروغمسسساده  ٨و  اسسسست يکاغسسس و  مسسسداد
ضسري   . اسست  كيس صورت صفر و  به اسيمق نيا يگ ار نمره

و ضري  پايسايي بازآزمسايي    ٨3/4آلفاي کرونبا  اين مقياس  
را  اسيس مق نيانيز  يميابراه(. 35)گزارش شده است  5٨/4آن 
  يضسسر و يبررسسس يرانسسيا انيآمسسوزان و دانشسسجو انسس د يرو
و در نمونسسسه  ٨4/4 يمسسسوزآ در نمونسسسه دانسسس   را نآ ييايسسسپا

 (. 35) کردگزارش  ٨5/4 ييدانشجو
و همكساران،   ٨روزن :7(FSFI) زنها   یشاخص ع لكرد جمس

براي ارزيابي عملكرد جنسي در را شاخص اين  ،3444در سال 
 6 شسسامل لي سسساا  91 پرسشسسنامه ايسسن  . کردنسسد  منتشسسر زنسسان  
ب شسسدن، ميسل جنسسي، تحريسك، مرطسو    : اسست  مقيساس  خسرده 

هسا داراي طيسف    مقياس خردهاين . ارگاسم، رضايتمندي و درد
هستند که نمرات بارتر به عملكسرد جنسسي    5تا  9يا  4پاسخ از 

ضسسري  آلفسساي کرونبسسا  ايسسن سسسازندگان  .بهتسسر اشسساره دارنسسد
و بارتر و ضري  پايايي بازآزمسايي آن را در   ٨3/4شاخص را 
 نيس ا پايسايي و  ييروا(. 3٨)گزارش کردند  ٨6/4تا  51/4 دامنه

ضسري  پايسايي   شسده اسست و    يبررسس  در ايسران نيسز  پرسشنامه 
و  ٨6/4تسسا  FSFI 53/4هسساي  مقيسساس خسسردهبسسراي  اييبازآزمسس

بررسي روايي در  اما. بود 14/4تا  53/4ضري  آلفاي کرونبا  
نسخه فارسي تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات کل مقيساس  

مبستال بسه اخستالل    دو گسروه   بسين  هسا  مقيساس  خسرده و هريك از 
نمسرات  در ايسن تحقيسق،   . ديسده نشسد   شساهد و عملكرد جنسسي  
ها و تشسخيص روانپزشسك   مقياس خردهمقياس، کل حاصل از 

ROCبا استفاده از منحني 
. تحليسل شسد   94و سطح زير منحنسي  1

برش مناس  کل مقياس براي تشخيص اخستالل عملكسرد    نقطه
دچسار   درصسد زنسان    ٨3 آن،اسساس   که بر شدتعيين  3٨جنسي 

بسسدون اخسستالل،  درصسسد زنسسان  ٨3و  اخسستالل عملكسسرد جنسسسي
 در مسورد  ROCسطح زيسر منحنسي   . بندي شدند درستي طبقه به

 .(31) بود 195/4کل مقياس 
 زنها   یعهنف نکه  جمسه    شاخصفر  كوتاه نسخ  فارسی 

(SSEI-W-SF:) سسنج    يدارد، بسرا  هيگو 35پرسشنامه که  نيا
ه شسد  نيخسود تسدو  از  زنسان  يجنس يابير در ارزماث يهاپاسخ
تسا   9از  ايدرجسه ش   كرتيل اسيمق كيها در پرس . است
. شسسوندپاسسسخ داده مسسي (موافسسق مخسسالف تسسا کسسامالً  کسسامالً) 6
 ،36 ،33 ،33 ،39 ،34 ،9٨ ،95 ،91 ،93 ،99 ،5 ،6 يهسسا هيسسگو
 ايسسسن .معكسسسوس دارنسسسد يگسسس ارنمسسره  31 و 39 ،31 ،3٨ ،35

عزت  يها از حوزه يکه بازتاب مقياس داردج خردهپرسشنامه پن
 :ي هستندنفس جنس
ارضا  ايارضا کردن  يفرد برا ييتوانا: 99تجربه و مهارت. 9

شدن  ريدرگ يها برا و فرصت يجنس كيشر كيشدن توس  
 .(91 و 95، 96، 93، 5، 1رت ساا) يجنس تيدر فعال
 خسود،  يجنسس  تيجس اب درباره  فرد احساس: 93تيج اب. 3

، 3رت ساا) نداز او دار يچه درک گرانيد نكهيصرف نظر از ا
 .(31 و 33، 35، 33، 93، 5

افكار، احساسات و  تيريمد اي تيهدا ييتوانا: 93کنترل. 3
 .(31 و 39، 91، 99، 1، 6رت ساا)خود  يتعامالت جنس

تناسسسس  افكسسسار، احساسسسسات و  : 91يقضسسساوت اخالقسسس. 1
 ،94رت سساا )اش ياخالقس  يهسا  معيسار فرد با  يجنس يرفتارها
 1 .(35 و 34،39، 35، 34 ،9٨
فسرد   يرفتار جنس ايتجربه  يسازگار ايتناس  : 95انطبا . 5
 ،31 ،33، 95، ٨رت سساا ) يفرد يها ا ياشت اياهداف  گريبا د
 (.3٨ و 36

_______________________________________ 
1- Revised Moosher Guilt Inventory 

2- Sexual Knowledge and Attitude Test 

3- Mental Health Inventory  

4- Revised Coopersmith Self-Esteem Inventory 

5- Ragers   6- Dymond  

7- Female Sexual Function Index 

8- Rosen    

9- receiver operating characteristic curve 

10- area under the cruve 11- skill and experience 

12- attractiveness  13- control 

14- moral judgment  15- adaptiveness 
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 اسيس کسل مق  نمسره  ،حسوزه بسا هسم    5با جم  کردن نمسرات  
بسارتر   ينفس جنسس عزت  نشانگر بارتر نمره و ديآيدست م به
، 13/4ل ايسن مقيساس   کس  يبسرا  ي کرونبسا  لفسا ضري  آ. است
 لکنتسر  يبرا ،٨٨/4 تيج اب ي، برا٨1/4 مهارت و تجربه يبرا
 ٨4/4انطبسسا    يبسسرا  و ٨4/4ي قضسساوت اخالقسس  يبسسرا ،٨4/4

 (.94)گزارش شده است 
بسراي حس ف    9يدرونس  يهمسسان ها، ابتسدا از   در تحليل داده

از  پسس . داشتند، اسستفاده شسد   ياندک زيقدرت تمرتي که ساا
اسسستخراج عوامسسل  يبسسرا اس،يسسارت نامناسسس  مقاحسس ف سسس

 ،پسژوه   نيدر ا. استفاده شدي عامل ليپرسشنامه از روش تحل
پرسشسنامه عسزت نفسس     يابيس راعتباکه  يبا توجه به هدف اصل

 يا نهيزم  يبود و پ يرانيزنان ا جامعهبار در  نياول يبرا يجنس
در دسست   يرانس يا پرسشسنامه در جامعسه   ير عاملساختا در مورد
 ياز اجسرا   يپس . اسستفاده شسد   3ياکتشاف يعامل لينبود، از تحل

 نكسه ينسسبت بسه ا   نسان يو اطم يريگنمونه تيکفا ي،عامل ليتحل
از  سستفاده بسا ا  سست، يدر جامعه برابر صسفر ن  يهمبستگ سيماتر
 تي سسروو آزمسسون کُ( KMO) 3ناولكسسي -ريسس  همسس -ريسسزک آمسساره
 دهنسده  و نشسان  ٨٨/4برابر  KMO مقدار .ندشد يبررس 1رتلتبا
در سسطح   نيسز  شاخص آزمون بارتلت .ي بودريگنمونه تيکفا
در جامعسه   رهسا يمتغ يهبستگ دهنده معنادار بود که نشان 449/4

 نيس در ا. نمسود يمناسس  مس   يعسامل  ليس تحل يرااج يبود که برا
 ليسستحل از روش ه،يسسمنظسسور اسسستخراج عوامسسل اول بسسه ،پسسژوه 

 ،ترساده يبه ساختار عامل افتنيدست  يو برا 5ياصل يهالفهام
 .استفاده شد 6ماکسياز چرخ  وار

پسنج   (SSEI-W-SF)ي پرسشسنامه  از آنجا که نسسخه فارسس  
 زيس ها نسنجد و پاسخيرا م يمختلف از عزت نفس جنس حوزه
 نتري، مناس هستند 5در مقياس ليكرتها نهياز گز يفيشامل ط
رت سساا  يدرونس  يمحاسسبه همسسان   ٨ييايس پا نيسي تع يبسرا  وهيش

 يآلفسا   يدسست آوردن آن از ضسر   آزمون بود کسه جهست بسه   
بسر  مساه   كيپرسشنامه با فاصله  نيهمچن. شداستفاده  1کرونبا 
پرسشسنامه محاسسبه    94ييبازآزما ييايشد تا پا اجرانفر  64 يرو
 ييو روا 99محتوا ييبا استفاده از روا زيپرسشنامه ن ييروا. شود
از نظر اسستادان   ،محتوا ييسنج  روا يبرا. شد يبررس 93سازه

 يمسسائل جنسس   يکه رو ينيبال يو روانشناس ينجس حوزه روان
سازه در پسژوه    ييروا نييتع يبرا. کنند، استفاده شديکار م

 يسي و روا ي،درونس  يهمسسان  ،يعسامل  ليتحل يهاوهيحاضر از ش
 SSEI-W-SFتگي نمسرات  بررسي همبسس با  91و واگرا 93همگرا

اضطراب و اسسترس   ،يافسردگ اسيقم يلساا 39 با نمرات فرم
(DASS-21) ،احسساس گنساه موشسر    نظرشسده ديپرسشنامه تجد 
(RMGI) ،تيسسم رعسزت نفسس کوپ    نظرشدهديتجد پرسشنامه 
(RCSEI) ، زنسان  يو شاخص عملكرد جنسس (FSFI)  اسستفاده ،
 . شد

 SPSS-19 يافسزار آمسار   از نسرم  تجزيه و تحليل اطالعسات  براي
 .در نظر گرفته شد 45/4شد و مقدار اوليه خطاي آلفا معادل استفاده 

 .آمده است 1پیوست در  SSEI-W-SFنسخه فارسي 
 

 هايافته

 اريس بسا انحسراف مع  ) 6/3٨سسن شسرکت کننسدگان     ميانگين
 بسود  پلميس د (%39)هسا  غال  آزمسودني  التيو سطح تحص( 5/6
 .(1جدول )

 ليس تحل ياز اجسرا  ، پسي  رت مناس ساااب منظور انتخ به
مسال  مسورد   . اسستفاده شسد   يدرونس  ياز مال  همسان ي،عامل

 يپسسژوه  همبسسستگ  نيسسل در اسسسااانتخسساب  ياسسستفاده بسسرا 
  يکسه ضسر   يرتسساا . ل با نمسره کسل بسود   سااهر  شده الحاص

رت سساا ) بود 34/4کمتر از  اسيکل مق آنها با نمره يهمبستگ
رت سساا  هيبق ورت ح ف ساااز مجموعه ( 33و  3، 9شماره 
 9. شدند بانتخا يعامل ليتحل ياجرا يبرا

نشسان داد   ياصسل  يهسا لفسه ام يعامل ليحاصل از تحل جينتا
SSEI-W-SF  يعسسامل يشسده و بارهسسا  لياز هفست عامسسل تشسسك 

از آنجا  .بود 3/4بارتر از  (هااسيمق)اين عوامل  يرت روساا
از چسسرخ   شسستند،ندا بسسا هسسم همبسسستگي   عوامسسلکسسه ايسسن  

آمسده از چسرخ     دسست  هاطالعسات بس  . واريماکس استفاده شد
 جيشده نشان داد که نتسا  استخراج عاملهفت  يبرا ماکسيوار
در نمسودار  . ديبه ساختار ساده رس يشيچرخ  آزما 94بعد از 
عامسل قابسل    پسنج حسدود  ( 95ينمسودار اسسكر  ) ژهيو يها رزشا

بسر   يمبتنس نمسودار اسسكري و   با توجه به . (1شكل )استنبا  است 
افسراد  پرسشسنامه و مشسورت بسا     ياصسل  نسسخه  يهسا اسيس مق خرده
 ،و روانشناسي باليني آمار ي،سنج روان هاي نظر در حوزه صاح 

_______________________________________ 
1- internal consistency 2- exploratory factor analysis  

3- Kaiser-Meyer-Olkin 4- Bartlett’s test of sphericity 

5- principal component analysis  

6- varimax rotation   7- Likert scale  

8- reliability  9- Cronbach’s alpha 

10- test-retest  11- content validity  

12- construct validity  13- convergent validity  

14- divergent validity  15- scree plot 
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  الفیسن و ساح تحص یفراوان عيتوز -1جدول 

 درصد فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني  متغير

 3/99 3/99 55 يا کمتر 34 (سال)سن 
 5/55 3/16 336 34تا  39
 1/٨4 1/33 995 14تا  39
 1/13 5/93 61 54تا  19
 944 9/6 39 و بيشتر 59
 6/3٨ 6/3٨ 916 زير ديپلم سطح تحصيالت

 6/51 4/39 95٨ ديپلم
 6/55 4/9٨ 13 فو  ديپلم
 5/16 9/91 15 ليسانس

 944 3/3 95 فو  ليسانس

 
 دهي يجا عاملرت در پنج سااو   يبا هم ترک عوامل يبرخ
پرسشسنامه و مفهسوم    عوامسل هسر عامسل بسا توجسه بسه       کسه شدند 
بسا توجسه بسه سساختار      ، يس ترت نيبسد . شسد  يگ اررت، نامساا
 5عامسل تجربسه و مهسارت،     يل روسساا  6، (2جهدول  ) يعامل
ل ساا 5عامل کنترل،  يل روساا 6 ت،يعامل ج اب يل روساا
عامسسل انطبسسا   يل روسسساا 6و  يعامسسل قضسساوت اخالقسس يرو
پسنج عامسل    نيس ا. را به خود اختصاص دادند يبار عامل نيشتريب

 .کننديم ينيب يکل را پ انسيدرصد وار 35/54در کل 
و بودنسد   کمسي  زيس قدرت تم يکه دارا يرتسااپس از ح ف 
مجسسدداً ، (هسسامقيسساسخسسرده)دسسست آوردن عوامسسل  بعسسد از بسسه
هسسر سشسسنامه و کسسل پر يبسسرا يدرونسس يهمسسسان يهسسا شسساخص

. کرونبا  محاسبه شسد  يآلفا  يبا استفاده از ضر اسيمق خرده
و بسسراي  ٨٨/4 پرسشسسنامهکرونبسسا  بسسراي کسسل  يآلفسسا  يضسسر
هاي تجربه و مهارت، جس ابيت، کنتسرل، قضساوت    مقياسخرده

 63/4و  53/4، 66/4، 51/4، 53/4ترتيس ،   اخالقي و انطبا ، به
 ييبازآزمسا  ييايس پا. ر استابزا نيخوب ا ييايپا نشانگربود که 
در طول زمسان محاسسبه شسد و     اسيمق جيثبات نتا يبررس يبرا
آزمسون   ينمرات حاصل از دو بار اجسرا  نيب يهمبستگ  يضر
و بسسسراي  19/4 اسيسسسکسسسل مق يبسسسرا( مسسساه كيسسسبسسسا فاصسسسله )

تجربه و مهارت، جس ابيت، کنتسرل، قضساوت     هايمقياس خرده
 ٨٨/4و  ٨1/4، ٨٨/4، ٨3/4، 11/4ترتيس ،   اخالقي و انطبا ، به

 (.p<449/4: در تمام موارد)بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (SSEI-W-SF) زنا  یپرسشمام  عنف نک  جمسنسخ  فارسی فر  كوتاه شده از استخراج عوامل يبرا ين ودار اسكر -1 شكل
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الف واس یعامل يو بارها( SSEI-W-SF) زنا  یجمسپرسشمام  عنف نک  نسخ  فارسی فر  كوتاه شده  استخراج عاملپمج  يالگو  يماتر -2 جدول

  اك يبعد از چرخش وار عاملدر هر 

 قضاوت ساال

 اخالقي

 تجربه انطبا 

 و مهارت

 ج ابيت کنترل

 546/4     .هستم يخود راض ياز هاهر جسمان -3

   141/4   .کنم ينسبتاً خوب عمل م اميدر رواب  جنس کنمياحساس م -1

   333/4 153/4  .شوديبه من منتقل م يبه آسان يکه فنون جنس کنمياحساس م -5

  5٨1/4    .خود را از دست بدهم يکنترل جنس ترسميم -6

 149/4     .از بدن خود متنفرم -5

    659/4  .دارم يحس خوب ميدر زندگ يرواب  جنس گاهيدر مورد جا -٨

من در مورد  هايچقدر به خواسته بفهمم که همسرم توانميمعمورً م کنمياحساس م -1

 .کنديتوجه م ميبرو  يتا کجا پ يدر رواب  جنس نكهيا

134/4   335/4  

     134/4 .من است ياخالق يهامن همسو با ارزش يجنس يرفتارها -94

  553/4    .دانم يم ريپ  يخود را آس يدر رواب  جنس ياز نظر جسمان -99

 643/4     .هستم يدن خود راضو تحول ب ريياز نحوه تغ -93

   551/4   .دانميشكست خورده م كيخود را  ياز نظر جنس -93

  3٨4/4    .را متوقف کنم ستميبه انجام  ن ليما ينگرانم که نتوانم آنچه در رواب  جنس -91

    563/4  .ام را دوست دارمدر مورد خودم آموخته اميجنس اتيآنچه از تجرب -95

   536/4   .کنمينسبتاً خوب عمل م يبراز وجود جنسدر ا -96

   651/4   .کنميم يندارم احساس شرمندگ يکه تجربه جنس نياز ا -95

     545/4 .کنميخود احساس گناه م يدرباره افكار و احساسات جنس -9٨

   396/4   .دارم يکنم احساس خوب يراض يهمسرم را از نظر جنس توانميم نكهياز ا -91

     354/4 .امسرزن  کرده يجنس يرفتارها ايداشتن افكار، احساسات  يتاکنون خود را برا -34

کنم همسرم در  ينبي يپ توانم ينم شهيهم راينگرانم که اوضاع از کنترلم خارج شود ز -39

 .از من چه خواهد خواست يرواب  جنس

   613/4  

 115/4     .سرم مشمئزکننده باشدهم يبدنم برا يها قسمت ينگرانم که بعض -33

    131/4  .ندارم يآمادگ دهميکه انجام م يامور جنس يبعض يبرا -33

    11٨/4  .خوشحالم دهديم ليمن را تشك ياز زندگ يبخش ياحساسات جنس نكهياز ا -31

     515/4 .ندارم يخود احساس بد يجنس يهرگز در مورد رفتارها -35

    114/4  .را فراموش کنم يرواب  جنس توانستميم کنميآرزو م يگاه -36

 39٨/4     .داشتم يشتريب تيرضا دميرسيبه نظر م رتباياگر ز -35

    556/4  .من بود يدر زندگ يترتيبخ  کم اهم يکاش رواب  جنس -3٨

  393/4   553/4 .رميقرار بگ ينگرانم که مورد سوءاستفاده جنس -31

     65٨/4 .کنم يخود احساس گناه نم يد احساسات جنسهرگز در مور -34

     655/4 .ستيدرست ن يدهم از نظر اخالقيانجام م يکه در رواب  جنس ييکارها يبعض -39

 166/4     .کنميبه خاطر بدن و جسم خود احساس غرور م -33

 333/4     .داشتميم يرواب  جنس يگريدوست داشتم با فرد د -31

     6٨3/4 .قابل قبول است ميمن برا ياحساسات جنس ينظر اخالقاز  -35
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نمسسرات  نيبسس ،شسسوديمسس ديسسده 3جههدول همسسانطور کسسه در 
، RCSEI هسساي بسسا نمسسرات پرسشسسنامه  SSEI-W-SFپرسشسسنامه 

FSFI مقيسسساس افسسسسردگي خسسسرده و DASS-21 همبسسسستگي 
د و نرسس ينظسر مس   به يمنطق ها ارتبا  نيا .وجود دارد يمعنادار
 نيس بسا ا . هسستند  SSEI-W-SF يهمگرا و واگرا ييگر روانشان
 ،يزنسان بسا احسساس گنساه جنسس      يعزت نفسس جنسس   ني، بحال

 .يافت نشد يمعنادار همبستگياضطراب و استرس 
 

نسهخ  فارسهی فهر     ن راف  ی پیرسو  بینبستگ ه بيضرا -3 جدول

عهنف نکه ،   و ( SSEI-W-SF) زنا  یپرسشمام  عنف نک  جمسكوتاه 

 اضارا  و استرس ،یافسردگ ،یاحساس گماه جمس ،یمسع لكرد ج

 سطح معنا داري ضري  همبستگي متغير

 493/4 39/4 عزت نفس

 495/4 39/4 عملكرد جنسي

 331/4 93/4 احساس گناه جنسي

 439/4 -31/4 افسردگي

 31/4 -99/4 اضطراب

 9٨1/4 -95/4 استرس

 
 بحث

شسخص   يدچندبع يابيارز هاياز جنبه يكي يمسائل جنس
 يحاضسر، بررسس   هسدف از مطالعسه  . شسوند ياز خود محسوب م

منظسور سسنج     بسه  SSEI-W-SF ينسخه فارس ييو روا ييايپا
 يمختلسف جنسس  هساي  ارزيابي فرد از جنبسه ) يعزت نفس جنس

 . بود( خود
مقيسساس از طريسسق ضسسري  همسسساني درونسسي   ايسسن پايسسايي 

 يآلفا  يضر. محاسبه شدبازآزمايي  ييايپا  يرت و ضرساا
 يو بسرا  53/4تسا   51/4هسا در دامنسه   اسيمقخرده يکرونبا  برا
کسه در  ( 94)شوارز  قاتيتحق جيبود که با نتا ٨٨/4 اسيکل مق

هساي فسرم کوتساه در دامنسه     مقيساس آن ضراي  آلفا براي خرده
بسسود و نيسسز بسسا نتسسايج  13/4و بسسراي کسسل مقيسساس  ٨٨/4تسسا  ٨4/4

 يبسرا را لفساي کرونبسا    ي  آاکه ضر( 9)و شوارز  نايزتحقيق 
و  11/4تسا   ٨5/4هاي فرم بلند پرسشسنامه در دامنسه   مقياسخرده

. دارد ينسسب  ي، هماهنگدست آوردند به 15/4براي کل مقياس 
ضراي  آلفا براي فسرم بلنسد   ( 95)همچنين در پژوه  ديگري 

گسزارش شسد کسه نتسايج پسژوه        15/4تا  55/4پرسشنامه بين 
در . ن پسسژوه  همسساهنگي داردحاضسسر تسسا حسسدي بسسا نتسسايج ايسس 

رسد ضراي  آلفاي پژوه  حاضر نسبت بسه  نظر مي مجموع به
. ترند هاي يادشده پاييندر پژوه شده  گزارشضراي  آلفاي 

نمونسه و پراکنسدگي نمونسه    متفاوت اين مساله احتمارً از حجم 

در پسسژوه  حاضسسر، . در پسسژوه  حاضسسر ناشسسي شسسده اسسست 
و  19/4 اسيس کسل مق  يبرا يياحاصل از بازآزم ييايپا  يضرا
رزم به ذکر  .قرار دارد ٨3/4تا  11/4در دامنه  اسيپنج مق يبرا

رغم اهميت پايايي ابزارها در طول زمان، سسازندگان   است علي
عسزت نفسس جنسسي زنسان در      فرم بلند و فرم کوتساه پرسشسنامه  

همساني دروني  .اندهايشان اين امر را مدنظر قرار نداده پژوه 
پايسايي   هساي عمسده  ت نمرات در طسول زمسان از شساخص   و ثبا

طور معمول اولي از طريق محاسبه ضسري  آلفساي    هستند که به
کرونبا  و دومي از طريق پايايي بازآزمايي قابل محاسبه است 

در پژوه  حاضر ضري  پايسايي بسار بسود کسه نشسانگر      (. 39)
 . است SSEI-W-SF ينسخه فارسپايايي مطلوب 

 يانشناسسسرو اسسستادانپرسشسسنامه توسسس   ييمحتسسوا يسسيروا
 ناو متخصصسس يجنسسساخسستالرت عملكسسرد درمسسانگران  ،ينيبسسال
 يعسامل  ليس بسا روش تحل  زيس سازه ن ييروا .تأييد شد يسنج روان
شد  ليتحل ماکسيو با استفاده از چرخ  وار ياصل يهالفهام
شسده   ليحاصل نشان داد پرسشنامه از هفت عامل تشك جينتا و

و با توجه  ديگروجه به شباهت برخي عوامل با يكاست که با ت
رت در پسسنج سسسااپرسشسسنامه،  ياصسسل نسسسخه يهسسااسيسسبسسه مق
کنتسسرل، قضسساوت  ت،يتجربسسه و مهسسارت، جسس اب اسيسسمق خسسرده
پسنج عامسل در کسل     نيس ا. شسدند  ي دادهو انطبسا  جسا   ي،اخالق
نيسز از  همگسرا   ييروا. کننديم نييرا تب انسيدرصد وار 35/54

نظرشده عسزت نفسس   ديتجد با پرسشنامههمبستگي راه بررسي 
( 39/4)زنسان   يو شساخص عملكسرد جنسس   ( 39/4) تيکوپرسم

-SSEIي همگسرا  يسي روا زينو شوارز  نايز قيدر تحق .ييد شدأت

W-SF    عسزت نفسس روزنبسر    از طريق همبستگي بسا مقيساس 
نيسز   همكساران نل و سنتايچ تحقيق ا. (9)شده بود تأييد ( 55/4)

ييسد  أت اعزت نفس کلي ر باي عزت نفس جنسي همبستگي نسب
هسايي کسه   ها و نظريسه با توجه به نتايج پژوه . (5) کرده است
عسسزت نفسسس وجسسود دارد، احتمسسال دارد افسسسردگي،  در زمينسسه

. اضطراب و استرس با وجوه مختلف عزت نفس مرتب  باشسند 
ارتبا  اين متغيرها با عزت نفس  پژوه  نيدر ا همين دليل، به

عنوان شاخصي از روايي واگرا بررسي شد و ضسري    به جنسي
مقياس افسردگي  همبستگي بين نمره کل اين پرسشنامه و خرده

DASS-21  هساي  مقيساس امسا خسرده  . دست آمد به -31/4معادل
همبستگي معناداري بسا نمسرات    DASS-21اضطراب و استرس 

SSEI-W-SF رسد هرچسه عسزت نفسس     نظر مي به .نشان ندادند
بارتر باشد، افسردگي، اضطراب و استرس کمتر است، جنسي 

. تسر و معنسادار اسست   اما اين رابطه در مورد افسسردگي برجسسته  
رزم است تا تحقيقسات آتسي ايسن موضسوع را بيشستر مشسخص       

ويژه اگر افراد مبتال به افسردگي، اضسطراب و اسسترس    کنند، به
. شوندبار و پايين از لحاظ عزت نفس جنسي بررسي و مقايسه 
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احسساس   هنظرشسد ديپرسشسنامه تجد با  SSEI-W-SFهمچنين، 
 يرا نشان نسداد، در حسال   يمعنادار يهمبستگموشر جنسي گناه 

 يمنفس  يهمبستگ( 9)طراحان فرم بلند پرسشنامه  يکه در بررس
احسسساس گنسساه بسسا پرسشسسنامه مسس کور   يبسسرا( -91/4)معنسسادار 
 .رزم است مورد در اينبررسي بيشتر  بنابراين. دست آمد به

دهسد   هاي اين مطالعه مقسدماتي نشسان مسي   طور خالصه، يافتهبه
-SSEI)نسخه فارسي فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسسي زنسان   

W-SF )زنسان   يعزت نفسس جنسس   يابيجهت ارز رواپايا و  يابزار
هاي متعدد روايي و پايسايي  در اين پژوه  سعي شد با شيوه. است

ه اسسستفاده از نمونسسه در دسسسترس البتسس. ايسسن پرسشسسنامه بررسسسي شسسود

عسالوه،   بسه . مواجسه سسازد   تيرا با محدود جينتا ميتعمممكن است 
نمونه اين مطالعه از جامعسه غيربساليني زنسان انتخساب شسده و بسراي       

هساي مشسابه روي    تعميم نتايج به جامعه باليني نياز به انجام پسژوه  
 هادشسسنيپ. زنسسان مبسستال بسسه اخسستالرت عملكسسرد جنسسسي وجسسود دارد

هساي   بر روي نمونه سنجي اين پرسشنامه خصوصيات روانشود  يم
 .شود يبررس مختلفدر جوام  متفاوت و 

نامه کارشناسسي ارشسد نويسسنده اول     اين پژوه  برگرفته از پايان[
 .]باشد به راهنمايي نويسنده دوم مي

حمايست مسالي از پسژوه  و    بنا به اههار نويسسنده مسسئول مقالسه،    [
 .]وجود نداشته استتعارض مناف  

 
 (SSEI-W-SF) فر  كوتاه -زنا  یپرسشمام  عنف نک  جمس -1پیوست 

 .از هاهر جسماني خود راضي هستم -9
 .کنمخوب عمل مي ام نسبتاًکنم در رواب  جنسياحساس مي -3
 .شودساني به من منتقل ميآکنم که فنون جنسي به احساس مي -3
 .ز دست بدهمترسم کنترل جنسي خود را امي -1
 .از بدن خود متنفرم -5
 .مورد جايگاه رواب  جنسي در زندگيم حس خوبي دارم در -6
 .کندهاي من در مورد اينكه در رواب  جنسي تا کجا پي  برويم توجه ميتوانم بفهمم که همسرم چقدر به خواستهمي کنم معمورًاحساس مي -5
 .قي من استهاي اخالرفتارهاي جنسي من همسو با ارزش -٨
 .دانمپ ير ميسي آاز نظر جسماني در رواب  جنسي خود را  -1
 .از نحوه تغيير و تحول بدن خود راضي هستم -94
 .دانماز نظر جنسي خود را يك شكست خورده مي -99
 .نچه در رواب  جنسي مايل به انجام  نيستم را متوقف کنمآنگرانم که نتوانم  -93
 .ام را دوست دارمموختهآام در مورد خودم يآنچه از تجربيات جنس -93
 .کنمخوب عمل مي در ابراز وجود جنسي نسبتاً -91
 .کنماز اين که تجربه جنسي ندارم احساس شرمندگي مي -95
 .کنمدرباره افكار و احساسات جنسي خود احساس گناه مي -96
 .بي دارمتوانم همسرم را از نظر جنسي راضي کنم احساس خواز اينكه مي -95
 .اماحساسات يا رفتارهاي جنسي سرزن  کرده تاکنون خود را براي داشتن افكار، -9٨
 .بيني کنم همسرم در رواب  جنسي از من چه خواهد خواستتوانم پي نگرانم که اوضاع از کنترلم خارج شود زيرا هميشه نمي -91
 .اشدکننده بنگرانم که بعضي قسمتهاي بدنم براي همسرم مشمئز -34
 .مادگي ندارمآدهم براي بعضي امور جنسي که انجام مي -39
 .دهد خوشحالماز اينكه احساسات جنسي بخشي از زندگي من را تشكيل مي -33
 .هرگز در مورد رفتارهاي جنسي خود احساس بدي ندارم -33
 .توانستم رواب  جنسي را فراموش کنمکنم ميرزو ميآگاهي  -31
 .رسيدم رضايت بيشتري داشتمظر مير به نتاگر زيبا -35
 .تري در زندگي من بود کاش رواب  جنسي بخ  کم اهميت -36
 .نگرانم که مورد سوءاستفاده جنسي قرار بگيرم -35
 .کنمهرگز در مورد احساسات جنسي خود احساس گناه نمي -3٨
 .دهم از نظر اخالقي درست نيستبعضي کارهايي که در رواب  جنسي انجام مي -31
 .کنمبه خاطر بدن و جسم خود احساس غرور مي -34
 .داشتمدوست داشتم با فرد ديگري رواب  جنسي مي -39
 .از نظر اخالقي احساسات جنسي من برايم قابل قبول است -33
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Psychometric Properties of the Persian Version  

of the Sexual Self-Esteem Index for Woman-Short Form  

 

Abstract 

Objectives: The aim of the present study was to determine the reliability and 

validity of the Persian version of Sexual Self-Esteem Index for Woman-Short 

Form (SSEI-W-SF). Method: Through convenient sampling method, 510 

married women from public places in Mashhad, Iran were selected and 

investigated using Persian version of SSEI-W-SF, Depression Anxiety Stress 

Scale 21-item (DASS-21), Revised Moosher Guilt Inventory (RMGI), Revised 

Coopersmith Self-Esteem Inventory (RCSEI), and Female Sexual Function 

Index (FSFI). Factor structure of the index was investigated using principal 

component method, and Cronbach’s alpha coefficient of the Persian version of 

SSEI-W-SF, and Pearson’s correlation coefficients between scores of the 

mentioned instruments were calculated. Results: Internal consistency of items 

for all the sample was 0.88. The correlation coefficients between each items of 

the scale and the total scale score varied from 0.54 to 0.72 (in all cases: 

p<0.001). Through exploratory factor analysis, five factors of experience and 

skill, control, attractiveness, moral judgment and adaptiveness were determined 

which account for 50.37 percent of total variance. The test-retest reliability 

coefficient for the whole scale was 0.91 and for its five subscales ranged from 

0.82 to 0.94. There were also significant correlations between SSEI-W-SF and 

RCSEI (r=0.31, p<0.05) and FSFI (r=0.31, p<0.05) that shows convergent 

validity of the scale. Divergent validity of the sale was confirmed by observing 

negative correlation between Depression subscale of DASS-21 and SSEI-W-

SF (r=-0.29, p<0.05). Conclusion: Considering the satisfactory reliability and 

validity, SSEI-W-SF can be utilized in clinical and research practices. 
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