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Article

نسخه فارسي فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسي زنان
( )2

سحر فرخی( ،)1دكتر حسین شاره

چكیده
هدف :هدف مطالعه حاضر تعيين پايايي و روايي نسخه فارسي فرم کوتاه شاخص عزت نفسس جنسسي زنسان ( )SSEI-W-SFبسود .روش594 :
زن متأهل ،با روش نمونهگيري در دسترس ،از اماکن عمومي شهر مشهد انتخاب و با استفاده از نسخه فارسسي فسرم کوتساه شساخص عسزت نفسس
جنسي زنان ( ،)SSEI-W-SFفرم  39سساالي مقيساس افسسردگي ،اضسطراب و اسسترس ( ،)DASS-21پرسشسنامه تجديدنظرشسده احسساس گنساه
جنسي موشر ( ،)RMGIپرسشنامه تجديدنظرشده عزت نفس کوپرسميت ( ،)RCSEIو شاخص عملكرد جنسي زنسان ( )FSFIبررسسي شسدند.
دادهها با استفاده از تحليل عاملي با روش مالفه هاي اصلي و محاسبه ضسراي آلفساي کرونبسا و همبسستگي پيرسسون تحليسل شسدند .يافته هها:

ضري همساني دروني گويهها در کل نمونه  4/٨٨بود .ضراي همبستگي بين هر يك از گويههساي مقيساس بسا نمسره کسل مقيساس بسين  4/51تسا
( 4/53در تمام موارد )p>4/449 :بودند .در تحليل عاملي اکتشافي ،پنج عامسل تجربسه و مهسارت ،کنتسرل ،جس ابيت ،قضساوت اخالقسي و انطبسا
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بهدست آمد که جمعاً  54/35درصد واريانس را تبيين ميکردند .ضري پايايي بازآزمايي براي کل مقياس  4/19و بسراي پسنج خسردهمقيساس آن
در دامنه  4/٨3تا  4/11بود .همچنين بين  SSEI-W-SFو مقياس عزت نفس کوپرسميت ( )p<4/45 ، r=4/39و شاخص عملكسرد جنسسي زنسان
( )p<4/45 ، r=4/39رابطه معنادار مثبتي ديده شد که نشانگر روايي همگراي اين مقياس است .روايي واگراي اين شاخص نيسز بسا خسردهمقيساس
افسردگي مقياس  DASS-21تأييد شد ( .)p<4/45 ،r=-4/31نتیج گیري :با توجه به پايايي و روايي مناسس  ،SSEI-W-SFمسيتسوان از آن
براي فعاليتهاي باليني و پژوهشي استفاده کرد.

كلیدواژه :تحليل عاملي؛ پايايي؛ روايي؛ فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسي زنان
]دريافت مقاله9319/93/3 :؛ پ يرش مقاله[9313/5/33 :

مقدمه
در مدت چند دهه اخيسر ،پسژوه هساي متعسددي بسر روي
مسائل و رفتار جنسي انجام شده است ،اما بهرغم تمرکز نظري
بر رشد مسائل جنسي ،تحقيقات تجربي بيشتر بر رفتار جنسي و
باورها و نگرشها متمرکز بودهانسد تسا خسودادراکي جنسسي .از

عزت نفس 9تا حدي با رفتسار جنسسي مسرتب دانسسته شسده
است ( )3و از اين رو ،ممكن است عسزت نفسس شسامل برخسي
عناوين عزت نفس جنسي )SSE( 3باشد .با ايسن حسال ،ارتبسا
بين عزت نفس و رفتار جنسي پيچيسده اسست .در يسك مطالعسه
محققان دريافتند که رابطه رفتارهاي جنسي با عسزت نفسس در

اين رو ،فقدان اطالعات درباره تعريف شخصي افراد از مسائل
جنسسي ،چگسسونگي هماهنس کسسردن آن بسسا جنبسسههسساي ديگسسر
زندگي خود و چگونگي ارزيسابي رفتارهساي جنسسيشسان کسه
شامل پاسخهاي جسمي و هيجاني اسست ،بسه در ناقصسي از
رفتار جنسي منجر شده است (.)9

زنسسان و مسسردان متفسساوت اسسست .در ايسسن مطالعسسه ،عسسزت نفسسس
دختران فعال از نظر جنسسي بسهطسور قابسل تسوجهي از دختسران
باکره کمتر بود ( .)3در مطالعه ديگري تفاوتي بين عزت نفس
دختراني کسه از نظسر جنسسي فعسال بودنسد و آنهسايي کسه فعسال
نبودند ،يافت نشد؛ اما پسران فعال از نظسر جنسسي عسزت نفسس

__________________________________________________________________________________

( )9دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تربت جام؛ ( )3دکتراي روانشناسي باليني ،استاديار دانشگاه حكيم سبزواري .سبزوار ،توحيدشهر،
پرديس دانشگاه حكيم سبزواري .دورنگار( 4559-1194164 :نويسنده مسئول) E-mail: hsharreh@yahoo.com.au

2- sexual self-esteem

1- self-esteem

سحر فرخي و حسين شاره

بسسارتري از پسسسران غيرفعسسال از نظسسر جنس سي داشسستند ( .)3اي سن
مطالعات نشان مسيدهنسد کسه ممكسن اسست ارتبسا بسين رفتسار
جنسي و عزت نفس از ساير متغيرها متأثر باشد و عسزت نفسس
کلي براي روشنسازي اين تفاوتهسا چنسدان حسساس نيسست.
بنابراين ،مقياسهايي براي سنج عزت نفسس جنسسي توسس
فينكلهور 9در سال  ،)1( 9151روزنتهسال 3و همكساران در سسال
 )5( 9119و اسنل 3و پاپيني 1در سال  )6( 91٨1منتشسر شسدند،
اما اين مقياسها از اعتبار کافي برخسوردار نبودنسد .در سساختار
اين مقياسها ،اصطالحات خودپنداره جنسسي 5و عسزت نفسس
جنسي متناقض يا مبهم تعريف شدهاند .همچنين اين مقياسهسا
شسسامل مسسوارد نسساهمگني ،ماننسسد ارزي سابي از خسسود ،توص سيفات

ارتبا است ،تأييد شد ( .)9٨در تحقيسق ديگسري ،محققسان در
جسسستوجسسوي عوامسسل تسسسهيلکننسسده و مسسان در عسسزت نفسسس
جنسي ،دريافتند که عزت نفس جنسي زنان تحت تأثير عوامل
زيستي ،رواني و اجتماعي است که بايد در درمسان ،مشساوره و
آموزش به آنها توجه شود (.)91
با توجه به اينکه جنبسههساي ذهنسي مسسائل جنسسي در هسر
فرهنگي متفاوت است ،براي تدوين سياسستهساي آموزشسي و
اجتماعي محتاطانهتري که پرداختن به آنها از سسنين نوجسواني
رزم است ،بايد در بهتري از وجوه ذهني مسائل جنسسي در
کشورمان بهدست آيد .در راستاي دستيابي به چنين هدفي و با
توجه به امتيازات زياد فرم کوتاه شاخص عسزت نفسس جنسسي

رفتاري ،نگرشهاي کلي ،ارزشهسا و باورهسا هسستند .معمسورً
روايي و پايايي مقياسهسايي کسه در آنهسا عسزت نفسس جنسسي
بهطور انحصاريتر تعريف شده ( ،)6از مقياسهايي که در آن
اعتماد به نفس جنسي تعريف گستردهتسري داشسته ،بهتسر بسوده
است .محققان دريافتند که عزت نفس جنسي همبستگي نسسبي
با عزت نفس کلسي دارد ( )5و ارتبسا عسزت نفسس جنسسي بسا
رفتار و نگرشهساي جنسسي در زنسان و مسردان متفساوت اسست
( .)5-1بنسسسابراين ،تسسسدوين پرسشسسسنامهاي اختصاصسسسي بسسسراي
اندازهگيري خالص و انحصاري عسزت نفسس جنسسي در زنسان
ضروري بهنظر ميرسيد .چنين پرسشنامهاي بسا عنسوان شساخص

زنان ،از جمله کوتاه بودن پرسشنامه ( 35گويه) و جام بسودن
آن (شامل کليه ابعاد کليدي عسزت نفسس جنسسي زنسان) ،ايسن
ابزار در مطالعه حاضر انتخاب و پايايي و روايي نسسخه فارسسي
آن بررسي شد .با اعتباريابي اين ابزار ،انجام تحقيقسات در ايسن
حيطسسه در فرهنسس و جامعسسه ايرانسسي تسسسهيل خواهسسد شسسد و
متخصصان روانشناسي باليني ،روانپزشكان ،متخصصان زنسان و
ساير کارشناساني که در حوزه بهداشست جنسسي زنسان فعالنسد،
ميتوانند از آن براي بررسي دقيقتر عزت نفسس جنسسي زنسان
استفاده کننسد و بسا انجسام بسهموقس مشساوره و درمسان ،از بسروز
ناهنجاريها و آشفتگيهاي زناشويي جلوگيري کننسد .هسدف

٨

مطالعسسه حاضسسر بررسسسي همسسساني درونسسي ،پايسسايي بازآزمسسايي،
ساختار عاملي ،روايي همگرا و روايي واگسراي نسسخه فارسسي
9
فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسي زنان بود.
روش
پژوه حاضر از نوع توصيفي و همبستگي بود .جامعسه
آماري را کليه زنان متأهلي تشكيل ميدادند که در زمان انجام
مطالعه در مكانهاي عمومي شهر مشهد ،مانند مراکسز خريسد و
پار ها ،حضور يافته بودند .نمونه اوليه شامل  554نفر از ايسن
زنان بود که بهصورت در دسترس و داوطلبانه انتخساب شسدند.
بهدليل ريزش  14نمونه (پرسشنامههساي نسامعتبر 35 :نفسر؛ عسدم
99
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شسسرکت يسسا عسسدم تمايسسل بسسه پاسسسخ دادن مجسسدد در مرحلسسه
بازآزمايي 95 :نفر) ،نمونه نهايي به  594نفر تقليل يافت .حجم
_______________________________________
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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ارتبا بسين عسزت نفسس جنسسي ،جسسارت جنسسي و رضسايت
جنسي را بررسي و با تأييد ارتبا قدرتمند بين اين سسه متغيسر،
جسارت جنسسي را متغيسر ميسانجي بسين عسزت نفسس جنسسي و
رضايتمندي جنسي معرفي کرده است .در اين تحقيسق ،فرضسيه
منارد 1و افمسن 94مبنسي بسر اينكسه عسزت نفسس جنسسي بسار بسه
رضايت جنسي منجر خواهد شد و جسارت جنسي ميانجي اين
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سال بيستم /شمار ه  /3پاييز 9313

عزت نفس جنسي زنان ،)SSEI-W( 6توسس زينسا 5و شسوارز
ساخته شد ( ،)9اما بهسرهمنسدي محققسان ايرانسي از آن نيازمنسد
بررسسي ويژگسيهساي روانسسنجي و هنجاريسابي آن در داخسل
کشور است .خوشبختانه فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسي
زنان نيز تدوين شده است که با  35گويه ،عزت نفسس جنسسي
را در پنج حوزه ميسنجد ( .)94فرم بلند پرسشنامه مس کور در
مطالعات فراواني در خارج از کشسور و اخيسراً در يسك مطالعسه
ايراني استفاده شده ( )99-95و فرم کوتاه آن نيز در مطالعساتي
به کار رفته است (.)95 ،96
چند تحقيق با استفاده از اين پرسشسنامههسا در مسورد عسزت
نفس جنسي و اهميت آن صورت گرفتهاند .از جمله ،تحقيقسي
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( :4)DASS-21اين مقياس توسس لوويبانسد 5و لوويبانسد ( )39تهيسه
شده است .فرم بلند آن  13ساال و فرم کوتاه آن  39سساال دارد
که هر ساال از صسفر تسا  3نمسرهگس اري مسيشسود .هسر يسك از
خردهمقياسهاي اين پرسشنامه شامل  5ساال است .از آزمسودني

اجتماعي را در برداشته باشند تا نمونههايي از تمام گسروههساي
اقتصادي -اجتماعي پايين ،متوس و بساري جامعسه در مطالعسه
شرکت کرده باشند .مراکز خريد و پار ها طسوري از منساطق
مختلف شهر مشهد انتخاب شدند که از هر منطقه حداقل يك
مرکسسز خريسسد و يسسك پسسار انتخسساب شسسود .هنگسسام تكميسسل
پرسشنامهها ،هدف پژوه براي فرد توضيح داده ميشد و بسه
او اطمينسسان داده مسسيشسسد کسسه تمسسام اطالعسسات و دادههسساي
بهدست آمده از وي محرمانسه خواهسد بسود و صسرفاً بسراي کسار
پژوهشي ،به صورت کلي و همراه با دادههاي بهدسستآمسده از
ساير افراد ،تجزيسه و تحليسل مسيشسوند .بسراي اطمينسان خساطر

درخواست ميشسود تسا مشسخص کنسد طسي يسك هفتسه گ شسته
گزينههاي ارائهشده تسا چسه حسد در مسورد وي صسد مسيکننسد
(اصالً ،کم ،زياد ،خيلسي زيساد) .ضسري آلفساي کرونبسا بسراي
خردهمقياسهاي افسردگي ،اضطراب و استرس ،در يسك نمونسه
هنجاريابي  595نفري ،بهترتيس  4/53 ،4/٨9 ،و  )39( 4/٨9و در
يسسك نمونسسه  144نفسسري ،بسسهترتيسس  4/66 ،4/54 ،و )33( 4/56
گسسزارش شسسده اسسست .همچنسسين ،جانوتسسا 6و همكسساران ( ،)33بسسا
اجراي آزمونهساي  ،DASSافسسردگي بسك ،)BDI( 5و نيمسر
حسسارت خلقسسي )POMS( ٨بسسر روي يسسك نمونسسه  914نفسسري از
بيمسساران مبسستال بسسه درد مسسزمن ،ضسسمن بسسهدسسست آوردن همسسساني

آزمودنيها به آنها اطالع داده ميشد که نيازي بسه نوشستن نسام
بر روي پرسشنامهها نيست .شرکت در پژوه کامالً داوطلبانه
بود و در صورتي که فردي از تكميل پرسشسنامههسا خسودداري
ميکرد ،با او محترمانه برخورد ميشسد و بسه وي اطمينسان داده
ميشد که مجبور به شرکت در پژوه نيست.
براي تهيه ابزار ،در ابتدا فسرم کوتساه شساخص عسزت نفسس
جنسي زنان ،)SSEI-W-SF( 3اجسازه ترجمسه آن و اعتباريسابي
نسسسخه فارس سي ،از سسسازندهگسسان اصسسلي دريافسست شسسد .سسسپس
پرسشسسنامه توسسس دو نفسسر کارشسسناس ارشسسد (روانشناسسسي و
مترجمي زبان انگليسي) مسل به زبسان انگليسسي ترجمسه شسد.
براي تعيين ميزان مطابقت ترجمه با پرسشنامه اصلي ،از ترجمه

دروني مطلوب آزمونها در سطح خردهمقياسهايشان ( 4/53تسا
 ،)4/15در بررسسسسسي روايسسسسي همگسسسسراي  ،DASSهمبسسسسستگي
خردهمقياس افسردگي  DASSرا با  4/٨9 BDIو با خردهمقياس
افسسسردگي  4/٨1 POMSگسسزارش کردنسسد .خسسردهمقيسساس تسسن
 POMSنيز با زير مقياسهاي اضطراب و استرس  DASSبهطور
قابل قبولي همبستگي داشت (بهترتي  4/59 ،و  .)4/53ساماني و
جوکسسار ( )31پايسسايي بازآزمسسايي را بسسراي خسسردهمقيسساسهسساي
افسردگي ،اضطراب و استرس ،بهترتيس  4/56 ،4/٨4 ،و  4/55و
ضراي آلفاي کرونبا را براي اين خردهمقياسهسا ،بسهترتيس ،
 4/51 ،4/٨٨و  4/5٨گزارش کردند .آنها بر اساس تحليل عاملي
با چرخ واريماکس ،سه خسردهمقيساس اسستخراج کردنسد کسه
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نمونه بر اساس بررسيهاي کامري )34( 9تعيين شد کسه اههسار
داشته است براي تحليل عاملي ،گروه نمونسه  544نفسري بسسيار
خوب است .مال هاي ورود به پژوه عبارت بودنسد از زن
بودن ،متأهل بودن ،داشتن سواد خواندن و نوشتن در حد فهسم
و پاسخگويي به گويههساي پرسشسنامه و تمايسل بسه شسرکت در
پسسژوه  .افسسراد مجسسرد ،افسسراد مبسستال بسسه آشسسفتگيهسساي شسسديد
روانشناختي (به نحوي که در برخورد با آنها محرز و مشسخص
باشد) و معلسورن جسسمي (بسه نحسوي کسه امكسان همكساري و
پاسخگويي بسه پرسشسنامه بسراي آنهسا دشسوار باشسد) از مطالعسه
خارج شدند .در انتخاب نمونه تالش شسد کسه مراکسز خريسد و
پار هايي انتخاب شوند که گسروههساي مختلسف اقتصسادي-

مجدد 3استفاده شد .به اين منظور ،از يك کارشناس ارشسد در
رشته مترجمي زبان انگليسي و مسل به زبان انگليسي که قسبالً
نسخه انگليسي پرسشسنامه را نديسده بسود ،درخواسست شسد کسه
نسخه ترجمه را به انگليسي برگرداند .نسخههاي انگليسي با هم
مقايسه شدند و با همساهنگي ارائسهدهنسدگان ترجمسه و ترجمسه
مجدد ،تغييرات محدود و رزم در جملهبنديها اعمال شد .در

مرحله بعد ،نسخه فارسي پرسشنامه ( )SSEI-W-SFتوسس 34
زن پر شد تا اصطالحات و عبسارات نسامفهوم مشسخص شسوند.
9
مجدداً تغييرات بسيار محدودي روي پرسشنامه اعمال شد.
در پسسژوه حاضسسر بسسراي گسسردآوري دادههسسا ،افسسزونبسسر
پرسشنامه ويژگيهاي جمعيتشناختي ،ابزارهساي زيسر بسهکسار
رفتند:
فههر  21س ه الی مقی هاس افسههردگی ،اضههارا  ،و اسههترس

عبسسارت بسسود از افسسسردگي ،اضسسطراب ،و تنيسسدگي ،کسسه همسسان
خردهمقياسهاي  DASSهستند.
_______________________________________
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

سحر فرخي و حسين شاره
پرسشههمام تجديدنظرش هده احسههاس گمههاه جمسههی موشههر

( :1)RMGIموشسسر ايسسن آزمسسون  54سسساالي را بسسراي سسسنج
احساس گناه در مورد مسائل جنسي ساخته اسست .سساالهساي
آزمون در مقياس هفت درجسهاي ليكسرت ،از صسفر تسا شس ،
نمرهگ اري ميشود و کل آزمون احساس گناه جنسي فسرد را
در دامنهاي از صفر تسا  344مسيسسنجد .موشسر ضسري آلفساي
کرونبسسا ايسسن آزمسسون را  4/14گسسزارش کسسرده اسسست (.)35
ضري آلفاي کرونبا نسخه فارسي در مورد يك نمونسه 195
نفسسسري از دانشسسسجويان  4/٨5محاسسسسبه شسسسده اسسسست .ضسسري
همبسستگي بازآزمسسايي بسسر روي  335نفسسر از نمونسسه مس کور ،بسسا
فاصله  1تا  6هفته4/55 ،بود .همچنين ،روايي محتسوايي نسسخه
فارسي مقياس بر اساس داوري  5نفر از متخصصان روانشناسي
بررسي شد و ضري توافق کندال براي آن  4/٨3بهدست آمد.
روايسسي همگسسرا و تشخيصسسي پرسشسسنامه نيسسز از طريسسق اجسسراي
همزمان با آزمون دان و نگرش جنسي 3و پرسشنامه سسالمت
رواني 3بررسي و تأييد شد (.)36
پرسشهههمام تجديدنظرشهههده عهههنف نکهه

كوپرسه ه یت
6

جمسهی زنها

نسخ فارسی فر كوتاه شاخص عهنف نکه
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_______________________________________
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

355
255
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( :)SSEI-W-SFاين پرسشنامه که  35گويه دارد ،بسراي سسنج
پاسخهاي ماثر در ارزيابي جنسي زنسان از خسود تسدوين شسده
است .پرس ها در يك مقياس ليكرت ش درجسهاي از  9تسا
( 6کسسامالً مخسسالف تسسا کسسامالً موافسسق) پاسسسخ داده مسسيشسسوند.
گويسسههسساي ،36 ،33 ،33 ،39 ،34 ،9٨ ،95 ،91 ،93 ،99 ،5 ،6
 39 ،31 ،3٨ ،35و  31نمسسرهگسس اري معكسسسوس دارنسسسد .ايسسسن
پرسشنامه پنج خردهمقياس دارد که بازتابي از حوزههاي عزت
نفس جنسي هستند:
99
 .9تجربه و مهارت  :توانايي فرد براي ارضا کردن يا ارضا
شدن توس يك شريك جنسي و فرصتها براي درگير شدن
در فعاليت جنسي (ساارت  95 ،96 ،93 ،5 ،1و .)91
 .3ج ابيت :93احساس فرد درباره جس ابيت جنسسي خسود،
صرف نظر از اينكه ديگران چه درکي از او دارند (ساارت ،3
 33 ،35 ،33 ،93 ،5و .)31
 .3کنترل :93توانايي هدايت يا مديريت افكار ،احساسات و
تعامالت جنسي خود (ساارت  39 ،91 ،99 ،1 ،6و .)31
 .1قضسسساوت اخالقس سي :91تناسس س افكسسسار ،احساسسسسات و
رفتارهاي جنسي فرد با معيسار هساي اخالقسياش (سساارت ،94
1
 34،39 ،35 ،34 ،9٨و .)35
 .5انطبا  :95تناس يا سازگاري تجربه يا رفتار جنسي فسرد
با ديگر اهداف يا اشتيا هاي فردي (سساارت ،31 ،33 ،95 ،٨
 36و .)3٨

سال بيستم /شمار ه  /3پاييز 9313

( :4)RCSEIاين ابزار ابتدا توسس راجسرز 5و ديمونسد  ،در سسال
 ،9151منتشر شد .اين مقياس  5٨ماده دارد که خودگزارشي و
مسسسداد و کاغس س ي اسسسست و  ٨مسسساده دروغسسسسنج دارد .شس سيوه
نمرهگ اري اين مقياس بهصورت صفر و يسك اسست .ضسري
آلفاي کرونبا اين مقياس  4/٨3و ضري پايسايي بازآزمسايي
آن  4/5٨گزارش شده است ( .)35ابراهيمي نيز اين مقيساس را
روي دان س آمسسوزان و دانشسسجويان ايران سي بررس سي و ضسسري
پايسسسايي آن را در نمونسسسه دانسسس آمسسسوزي  4/٨4و در نمونسسسه
دانشجويي  4/٨5گزارش کرد (.)35
٨
شاخص ع لكرد جمسی زنها ( :7)FSFIروزن و همكساران،
در سال  ،3444اين شاخص را براي ارزيابي عملكرد جنسي در
زنسسان منتشسسر کردنسسد .ايسسن پرسشسسنامه  91سسساالي شسسامل 6
خسردهمقيساس اسست :ميسل جنسسي ،تحريسك ،مرطسوب شسسدن،
ارگاسم ،رضايتمندي و درد .اين خردهمقياس هسا داراي طيسف
پاسخ از  4يا  9تا  5هستند که نمرات بارتر به عملكسرد جنسسي
بهتسسر اشسساره دارنسسد .سسسازندگان ضسسري آلفسساي کرونبسسا ايسسن
شاخص را  4/٨3و بارتر و ضري پايايي بازآزمسايي آن را در
دامنه  4/51تا  4/٨6گزارش کردند ( .)3٨روايي و پايسايي ايسن
پرسشنامه در ايسران نيسز بررسسي شسده اسست و ضسري پايسايي
بازآزمسسايي بسسراي خسسردهمقيسساسهسساي  4/53 FSFIتسسا  4/٨6و
ضري آلفاي کرونبا  4/53تا  4/14بود .اما در بررسي روايي
نسخه فارسي تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات کل مقيساس

و هريك از خسردهمقيساسهسا بسين دو گسروه مبستال بسه اخستالل
عملكرد جنسسي و شساهد ديسده نشسد .در ايسن تحقيسق ،نمسرات
حاصل از کل مقياس ،خردهمقياسها و تشسخيص روانپزشسك
با استفاده از منحني  1ROCو سطح زير منحنسي 94تحليسل شسد.
نقطه برش مناس کل مقياس براي تشخيص اخستالل عملكسرد
جنسي  3٨تعيين شد که بر اسساس آن ٨3 ،درصسد زنسان دچسار
اخسستالل عملكسسرد جنسسسي و  ٨3درصسسد زنسسان بسسدون اخسستالل،
بهدرستي طبقهبندي شدند .سطح زيسر منحنسي  ROCدر مسورد
کل مقياس  4/195بود (.)31

ويژگيهاي روانسنجي شاخص عزت نفس جنسي زنان

با جم کردن نمسرات  5حسوزه بسا هسم ،نمسره کسل مقيساس

با نمرات فرم  39ساالي مقياس افسردگي ،اضطراب و اسسترس

بهدست ميآيد و نمره بارتر نشانگر عزت نفس جنسسي بسارتر

( ،)DASS-21پرسشنامه تجديدنظرشسده احسساس گنساه موشسر

آلفساي کرونبسا بسراي کسل ايسن مقيساس ،4/13

( ،)RMGIپرسشنامه تجديدنظرشده عسزت نفسس کوپرسسميت

براي مهارت و تجربه  ،4/٨1براي ج ابيت  ،4/٨٨براي کنتسرل

( ،)RCSEIو شاخص عملكرد جنسسي زنسان ( ،)FSFIاسستفاده

 ،4/٨4بسسراي قضسساوت اخالقسسي  4/٨4و بسسراي انطبسسا 4/٨4

شد.

است .ضري

براي تجزيه و تحليل اطالعسات از نسرمافسزار آمساري SPSS-19

گزارش شده است (.)94
9

در تحليل دادهها ،ابتسدا از همسساني درونسي بسراي حس ف
ساارتي که قدرت تميز اندکي داشتند ،اسستفاده شسد .پسس از
ح س ف س ساارت نامناس س

با توجه به هدف اصلي که اعتباريسابي پرسشسنامه عسزت نفسس
جنسي براي اولين بار در جامعه زنان ايراني بود و پي زمينهاي

 )6/5و سطح تحصيالت غال

آزمسودنيهسا ( )%39ديسپلم بسود

در مورد ساختار عاملي پرسشسنامه در جامعسه ايرانسي در دسست

(جدول .)1

از اجسراي

بهمنظور انتخاب ساارت مناس  ،پسي

تحليل عاملي ،کفايت نمونهگيري و اطمينسان نسسبت بسه اينكسه
ماتريس همبستگي در جامعه برابر صسفر نيسست ،بسا اسستفاده از

اسسستفاده بسسراي انتخسساب سسساال در ايسسن پسسژوه

آمسساره کيسسزر -م سهي سر -اولكسسين )KMO( 3و آزمسسون کُروي ست

اصالحشده هر ساال با نمسره کسل بسود .سساارتي کسه ضسري

بارتلت 1بررسي شدند .مقدار  KMOبرابر  4/٨٨و نشساندهنسده

همبستگي آنها با نمره کل مقياس کمتر از  4/34بود (سساارت

کفايت نمونهگيري بود .شاخص آزمون بارتلت نيسز در سسطح

شماره  3 ،9و  )33از مجموعه ساارت ح ف و بقيه سساارت

بود که براي اجراي تحليسل عساملي مناسس

همساني درونسي اسستفاده شسد .مسال

براي اجراي تحليل عاملي انتخاب شدند.

مسورد

همبسسستگي

9

مسينمسود .در ايسن

نتايج حاصل از تحليل عاملي مالفسههساي اصسلي نشسان داد

پسسژوه  ،بسسهمنظسسور اسسستخراج عوامسسل اولي سه ،از روش تحلي سل

 SSEI-W-SFاز هفست عامسسل تشسسكيل شسده و بارهسساي عسساملي

مالفههاي اصلي 5و براي دست يافتن به ساختار عاملي سادهتر،

ساارت روي اين عوامل (مقياسها) بارتر از  4/3بود .از آنجا

از چرخ

واريماکس

6

کسسه ايسسن عوامسسل بسسا هسسم همبسسستگي نداشسستند ،از چسسرخ

استفاده شد.

از آنجا که نسسخه فارسسي پرسشسنامه ( )SSEI-W-SFپسنج

واريماکس استفاده شد .اطالعسات بسهدسستآمسده از چسرخ

حوزه مختلف از عزت نفس جنسي را ميسنجد و پاسخها نيسز

واريماکس براي هفت عامل استخراجشده نشان داد که نتسايج

شامل طيفي از گزينهها در مقياس ليكرت 5هستند ،مناس ترين

بعد از  94چرخ

آزمايشي به ساختار ساده رسيد .در نمسودار

شيوه بسراي تعيسين پايسايي ٨محاسسبه همسساني درونسي سساارت

ارزشهاي ويژه (نمسودار اسسكري )95حسدود پسنج عامسل قابسل

آلفساي

استنبا است (شكل  .)1با توجه به نمسودار اسسكري و مبتنسي بسر

کرونبا  1استفاده شد .همچنين پرسشنامه با فاصله يك مساه بسر

خردهمقيساسهساي نسسخه اصسلي پرسشسنامه و مشسورت بسا افسراد

روي  64نفر اجرا شد تا پايايي بازآزمايي 94پرسشسنامه محاسسبه

صاح نظر در حوزههاي روانسنجي ،آمار و روانشناسي باليني،
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آزمون بود کسه جهست بسهدسست آوردن آن از ضسري
سال بيستم /شمار ه  / 3پاييز 9313

از اجسراي تحليسل

عاملي ،از مال

 4/449معنادار بود که نشاندهنده هبستگي متغيرهسا در جامعسه
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يافتهها
ميانگين سسن شسرکت کننسدگان ( 3٨/6بسا انحسراف معيسار

نبود ،از تحليل عاملي اکتشافي 3اسستفاده شسد .پسي

256

نسخه فارسي  SSEI-W-SFدر پیوست  1آمده است.

مقي ساس ،بسسراي اسسستخراج عوامسسل

پرسشنامه از روش تحليل عاملي استفاده شد .در اين پسژوه ،

356

استفاده شد و مقدار اوليه خطاي آلفا معادل  4/45در نظر گرفته شد.

شود .روايي پرسشنامه نيز با استفاده از روايي محتوا 99و روايي
سازه 93بررسي شد .براي سنج

روايي محتوا ،از نظر اسستادان

حوزه روانسنجي و روانشناسي باليني که روي مسسائل جنسسي
کار ميکنند ،استفاده شد .براي تعيين روايي سازه در پسژوه
حاضر از شيوههاي تحليل عساملي ،همسساني درونسي ،و روايسي
همگرا 93و واگرا

91

با بررسي همبسستگي نمسرات SSEI-W-SF

_______________________________________
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

سحر فرخي و حسين شاره
جدول  -1توزيع فراوانی سن و ساح تحصیالف

متغير
سن (سال)

سطح تحصيالت

درصد فراواني

درصد فراواني تراکمي

فراواني
 34يا کمتر

55

99/3

99/3

 39تا 34

336

16/3

55/5

 39تا 14

995

33/1

٨4/1

 19تا 54

61

93/5

13/1

 59و بيشتر

39

6 /9

944

زير ديپلم

916

3٨/6

3٨/6

ديپلم

95٨

39/4

51/6

فو ديپلم

13

9٨/4

55/6

ليسانس

15

91/9

16/5

فو ليسانس

95

3 /3

944

برخي عوامل با هم ترکي و ساارت در پنج عامل جايدهي
شدند کسه هسر عامسل بسا توجسه بسه عوامسل پرسشسنامه و مفهسوم
ساارت ،نامگ اري شسد .بسدين ترتيس  ،بسا توجسه بسه سساختار
عاملي (جهدول  6 ،)2سساال روي عامسل تجربسه و مهسارت5 ،
ساال روي عامل ج ابيت 6 ،ساال روي عامل کنترل 5 ،ساال
روي عامسسل قضسساوت اخالق سي و  6سسساال روي عامسسل انطبسسا
بيشترين بار عاملي را به خود اختصاص دادند .ايسن پسنج عامسل
در کل  54/35درصد واريانس کل را پي بيني ميکنند.
پس از ح ف ساارتي که داراي قدرت تميسز کمسي بودنسد و

خردهمقياس با استفاده از ضري آلفاي کرونبا محاسبه شسد.
ضسسري آلفسساي کرونبسسا بسسراي کسسل پرسشسسنامه  4/٨٨و بسسراي
خردهمقياسهاي تجربه و مهارت ،جس ابيت ،کنتسرل ،قضساوت
اخالقي و انطبا  ،بهترتيس  4/53 ،4/66 ،4/51 ،4/53 ،و 4/63
بود که نشانگر پايايي خوب اين ابزار است .پايسايي بازآزمسايي
براي بررسي ثبات نتايج مقياس در طول زمسان محاسسبه شسد و
ضري همبستگي بين نمرات حاصل از دو بار اجسراي آزمسون
(بسسسا فاصسسسله يسسك مسسساه) بسسسراي کسسسل مقيسساس  4/19و بسسسراي
خردهمقياسهاي تجربه و مهارت ،جس ابيت ،کنتسرل ،قضساوت

بعسسد از بسسهدسسست آوردن عوامسسل (خسسردهمقيسساسهسسا) ،مجسسدداً
شسساخصهسساي همسسساني درونسسي بسسراي کسسل پرسشسسنامه و هسسر

اخالقي و انطبا  ،بهترتيس  4/٨1 ،4/٨٨ ،4/٨3 ،4/11 ،و 4/٨٨
بود (در تمام موارد.)p>4/449 :
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شكل  -1ن ودار اسكري براي عوامل استخراجشده از نسخ فارسی فر كوتاه پرسشمام عنف نک

جمسی زنا ()SSEI-W-SF

ويژگيهاي روانسنجي شاخص عزت نفس جنسي زنان
جدول  -2ماتري

الگوي پمج عامل استخراجشده نسخ فارسی فر كوتاه پرسشمام عنف نک

جمسی زنا ( )SSEI-W-SFو بارهاي عاملی سواالف

در هر عامل بعد از چرخش واري اك

قضاوت

ساال

انطبا

اخالقي

تجربه

کنترل

و مهارت

 -3از هاهر جسماني خود راضي هستم.

4/546

 -1احساس ميکنم در رواب جنسيام نسبتاً خوب عمل ميکنم.

4/141

 -5احساس ميکنم که فنون جنسي به آساني به من منتقل ميشود.

4/153

4/333

 -6ميترسم کنترل جنسي خود را از دست بدهم.

4/5٨1

 -5از بدن خود متنفرم.

4/149

 -٨در مورد جايگاه رواب جنسي در زندگيم حس خوبي دارم.

4/659

 -1احساس ميکنم معمورً ميتوانم بفهمم که همسرم چقدر به خواستههاي من در مورد
اينكه در رواب جنسي تا کجا پي

4/335

4/134

برويم توجه ميکند.

 -94رفتارهاي جنسي من همسو با ارزشهاي اخالقي من است.

4/134

 -99از نظر جسماني در رواب جنسي خود را آسي پ ير ميدانم.

4/553

 -93از نحوه تغيير و تحول بدن خود راضي هستم.

4/643

 -93از نظر جنسي خود را يك شكست خورده ميدانم.
 -91نگرانم که نتوانم آنچه در رواب جنسي مايل به انجام

4/551
4/3٨4

نيستم را متوقف کنم.

 -95آنچه از تجربيات جنسيام در مورد خودم آموختهام را دوست دارم.

35٨
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ج ابيت

4/563

 -96در ابراز وجود جنسي نسبتاً خوب عمل ميکنم.

4/536

 -95از اين که تجربه جنسي ندارم احساس شرمندگي ميکنم.

4/651
4/545

 -9٨درباره افكار و احساسات جنسي خود احساس گناه ميکنم.
 -91از اينكه ميتوانم همسرم را از نظر جنسي راضي کنم احساس خوبي دارم.
 -34تاکنون خود را براي داشتن افكار ،احساسات يا رفتارهاي جنسي سرزن

4/396
کردهام.

4/354
4/613

 -39نگرانم که اوضاع از کنترلم خارج شود زيرا هميشه نميتوانم پي بيني کنم همسرم در
رواب جنسي از من چه خواهد خواست.

4/115

 -33نگرانم که بعضي قسمتهاي بدنم براي همسرم مشمئزکننده باشد.
 -33براي بعضي امور جنسي که انجام ميدهم آمادگي ندارم.

4/131

 -31از اينكه احساسات جنسي بخشي از زندگي من را تشكيل ميدهد خوشحالم.

4/11٨

 -35هرگز در مورد رفتارهاي جنسي خود احساس بدي ندارم.

4/515
4/114

 -36گاهي آرزو ميکنم ميتوانستم رواب جنسي را فراموش کنم.
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 -35اگر زيباتر به نظر ميرسيدم رضايت بيشتري داشتم.
 -3٨کاش رواب جنسي بخ

4/39٨
4/556

کم اهميتتري در زندگي من بود.

 -31نگرانم که مورد سوءاستفاده جنسي قرار بگيرم.

4/553

 -34هرگز در مورد احساسات جنسي خود احساس گناه نميکنم.

4/65٨

 -39بعضي کارهايي که در رواب جنسي انجام ميدهم از نظر اخالقي درست نيست.

4/655

4/393

 -33به خاطر بدن و جسم خود احساس غرور ميکنم.

4/166

 -31دوست داشتم با فرد ديگري رواب جنسي ميداشتم.

4/333

 -35از نظر اخالقي احساسات جنسي من برايم قابل قبول است.

4/6٨3

سحر فرخي و حسين شاره

همسسانطور کسسه در جههدول  3ديسسده م سيشسسود ،ب سين نمسسرات
پرسشسسنامه  SSEI-W-SFبسسا نمسسرات پرسشسسنامههسساي ،RCSEI
 FSFIو خسسسردهمقيسسساس افسسسسردگي  DASS-21همبسسسستگي
معناداري وجود دارد .اين ارتبا ها منطقي بهنظسر مسيرسسند و
نشانگر روايي همگرا و واگراي  SSEI-W-SFهسستند .بسا ايسن
حال ،بين عزت نفسس جنسسي زنسان بسا احسساس گنساه جنسسي،
اضطراب و استرس همبستگي معناداري يافت نشد.
جدول  -3ضرايب ه بستگی پیرسو بین ن راف نسهخ فارسهی فهر
كوتاه پرسشمام عنف نک

جمسی زنا ( )SSEI-W-SFو عهنف نکه ،

ع لكرد جمسی ،احساس گماه جمسی ،افسردگی ،اضارا

متغير

و استرس

ضري همبستگي

سطح معنا داري

عزت نفس

4/39

4/493

عملكرد جنسي

4/39

4/495

احساس گناه جنسي

4/93

4/331

افسردگي

-4/31

4/439

اضطراب

-4/99

4/31

استرس

-4/95

4/9٨1
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بحث
مسائل جنسي يكي از جنبههاي ارزيابي چندبعدي شسخص
از خود محسوب ميشسوند .هسدف از مطالعسه حاضسر ،بررسسي
پايايي و روايي نسخه فارسي  SSEI-W-SFبسهمنظسور سسنج
عزت نفس جنسي (ارزيابي فرد از جنبسههساي مختلسف جنسسي
خود) بود.
پايسسايي ايسسن مقيسساس از طريسسق ضسسري همسسساني درونسسي
ساارت و ضري پايايي بازآزمايي محاسبه شد .ضري آلفاي
کرونبا براي خردهمقياسهسا در دامنسه  4/51تسا  4/53و بسراي
کل مقياس  4/٨٨بود که با نتايج تحقيقات شوارز ( )94کسه در
آن ضراي آلفا براي خردهمقيساسهساي فسرم کوتساه در دامنسه
 4/٨4تسسا  4/٨٨و بسسراي کسسل مقيسساس  4/13بسسود و نيسسز بسسا نتسسايج
تحقيق زينا و شوارز ( )9که ضراي آلفساي کرونبسا را بسراي
خردهمقياسهاي فرم بلند پرسشسنامه در دامنسه  4/٨5تسا  4/11و
براي کل مقياس  4/15بهدست آوردند ،هماهنگي نسسبي دارد.
همچنين در پژوه ديگري ( )95ضراي آلفا براي فسرم بلنسد
پرسشنامه بين  4/55تا  4/15گسزارش شسد کسه نتسايج پسژوه
حاضسسر تسسا حسسدي بسسا نتسسايج اي سن پسسژوه همسساهنگي دارد .در
مجموع بهنظر ميرسد ضراي آلفاي پژوه حاضر نسبت بسه
ضراي آلفاي گزارششده در پژوه هاي يادشده پايينترند.
اين مساله احتمارً از حجم متفاوت نمونسه و پراکنسدگي نمونسه

در پسسژوه حاضسسر ناشسسي شسسده اسسست .در پسسژوه حاضسسر،
ضراي پايايي حاصل از بازآزمايي براي کسل مقيساس  4/19و
براي پنج مقياس در دامنه  4/11تا  4/٨3قرار دارد .رزم به ذکر
است عليرغم اهميت پايايي ابزارها در طول زمان ،سسازندگان
فرم بلند و فرم کوتساه پرسشسنامه عسزت نفسس جنسسي زنسان در
پژوه هايشان اين امر را مدنظر قرار ندادهاند .همساني دروني
و ثبات نمرات در طسول زمسان از شساخصهساي عمسده پايسايي
هستند که بهطور معمول اولي از طريق محاسبه ضسري آلفساي
کرونبا و دومي از طريق پايايي بازآزمايي قابل محاسبه است
( .)39در پژوه حاضر ضري پايسايي بسار بسود کسه نشسانگر
پايايي مطلوب نسخه فارسي  SSEI-W-SFاست.
روايسسي محتسسوايي پرسشسسنامه توس س اسسستادان روانشناس سي
بسساليني ،درمسسانگران اخسستالرت عملكسسرد جنسسي و متخصصسان
روانسنجي تأييد شد .روايي سازه نيسز بسا روش تحليسل عساملي
مالفههاي اصلي و با استفاده از چرخ واريماکس تحليل شد
و نتايج حاصل نشان داد پرسشنامه از هفت عامل تشكيل شسده
است که با توجه به شباهت برخي عوامل با يكديگر و با توجه
بسسه مقي ساسهسساي نسسسخه اصسسلي پرسشسسنامه ،سسساارت در پسسنج
خسسردهمقي ساس تجربسسه و مهسسارت ،ج س ابيت ،کنتسسرل ،قضسساوت
اخالقي ،و انطبسا جساي داده شسدند .ايسن پسنج عامسل در کسل
 54/35درصد واريانس را تبيين ميکنند .روايي همگسرا نيسز از
راه بررسي همبستگي با پرسشنامه تجديدنظرشده عسزت نفسس
کوپرسميت ( )4/39و شساخص عملكسرد جنسسي زنسان ()4/39
تأييد شد .در تحقيق زينا و شوارز نيز روايسي همگسراي SSEI-
 W-SFاز طريق همبستگي بسا مقيساس عسزت نفسس روزنبسر
( )4/55تأييد شده بود ( .)9نتايچ تحقيق اسنل و همكساران نيسز
همبستگي نسبي عزت نفس جنسي با عزت نفس کلي را تأييسد
کرده است ( .)5با توجه به نتايج پژوه ها و نظريسههسايي کسه
در زمينسسه عسسزت نفسسس وجسسود دارد ،احتمسسال دارد افسسسردگي،
اضطراب و استرس با وجوه مختلف عزت نفس مرتب باشسند.
بههمين دليل ،در اين پژوه ارتبا اين متغيرها با عزت نفس
جنسي به عنوان شاخصي از روايي واگرا بررسي شد و ضسري
همبستگي بين نمره کل اين پرسشنامه و خردهمقياس افسردگي
 DASS-21معادل  -4/31بهدست آمد .امسا خسردهمقيساسهساي
اضطراب و استرس  DASS-21همبستگي معناداري بسا نمسرات
 SSEI-W-SFنشان ندادند .بهنظر ميرسد هرچسه عسزت نفسس
جنسي بارتر باشد ،افسردگي ،اضطراب و استرس کمتر است،
اما اين رابطه در مورد افسسردگي برجسستهتسر و معنسادار اسست.
رزم است تا تحقيقسات آتسي ايسن موضسوع را بيشستر مشسخص
کنند ،بهويژه اگر افراد مبتال به افسردگي ،اضسطراب و اسسترس
بار و پايين از لحاظ عزت نفس جنسي بررسي و مقايسه شوند.

ويژگيهاي روانسنجي شاخص عزت نفس جنسي زنان

همچنين SSEI-W-SF ،با پرسشسنامه تجديدنظرشسده احسساس
گناه جنسي موشر همبستگي معناداري را نشان نسداد ،در حسالي
که در بررسي طراحان فرم بلند پرسشنامه ( )9همبستگي منفسي
معنسسادار ( )-4/91بسسراي احسسساس گنسساه بسسا پرسشسسنامه م س کور
بهدست آمد .بنابراين بررسي بيشتر در اين مورد رزم است.
بهطور خالصه ،يافتههاي اين مطالعه مقسدماتي نشسان مسيدهسد
نسخه فارسي فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسسي زنسان (SSEI-
 )W-SFابزاري پايا و روا جهت ارزيابي عزت نفسس جنسسي زنسان
است .در اين پژوه سعي شد با شيوههاي متعدد روايي و پايسايي
ايسسن پرسشسسنامه بررسسسي شسسود .البتسه اسسستفاده از نمونسسه در دسسسترس
پیوست  -1پرسشمام عنف نک
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]اين پژوه

برگرفته از پاياننامه کارشناسسي ارشسد نويسسنده اول

به راهنمايي نويسنده دوم ميباشد[.
]بنا به اههار نويسسنده مسسئول مقالسه ،حمايست مسالي از پسژوه
تعارض مناف وجود نداشته است[.

جمسی زنا  -فر كوتاه ()SSEI-W-SF

 -9از هاهر جسماني خود راضي هستم.
 -3احساس ميکنم در رواب جنسيام نسبتاً خوب عمل ميکنم.
 -3احساس ميکنم که فنون جنسي به آساني به من منتقل ميشود.
 -1ميترسم کنترل جنسي خود را از دست بدهم.
 -5از بدن خود متنفرم.
 -6در مورد جايگاه رواب جنسي در زندگيم حس خوبي دارم.
 -5احساس ميکنم معمورً ميتوانم بفهمم که همسرم چقدر به خواستههاي من در مورد اينكه در رواب جنسي تا کجا پي برويم توجه ميکند.
 -٨رفتارهاي جنسي من همسو با ارزشهاي اخالقي من است.
 -1از نظر جسماني در رواب جنسي خود را آسي پ ير ميدانم.
 -94از نحوه تغيير و تحول بدن خود راضي هستم.
 -99از نظر جنسي خود را يك شكست خورده ميدانم.
 -93نگرانم که نتوانم آنچه در رواب جنسي مايل به انجام نيستم را متوقف کنم.
 -93آنچه از تجربيات جنسيام در مورد خودم آموختهام را دوست دارم.
 -91در ابراز وجود جنسي نسبتاً خوب عمل ميکنم.
 -95از اين که تجربه جنسي ندارم احساس شرمندگي ميکنم.
 -96درباره افكار و احساسات جنسي خود احساس گناه ميکنم.
 -95از اينكه ميتوانم همسرم را از نظر جنسي راضي کنم احساس خوبي دارم.
 -9٨تاکنون خود را براي داشتن افكار ،احساسات يا رفتارهاي جنسي سرزن کردهام.
 -91نگرانم که اوضاع از کنترلم خارج شود زيرا هميشه نميتوانم پي بيني کنم همسرم در رواب جنسي از من چه خواهد خواست.
 -34نگرانم که بعضي قسمتهاي بدنم براي همسرم مشمئزکننده باشد.
 -39براي بعضي امور جنسي که انجام ميدهم آمادگي ندارم.
 -33از اينكه احساسات جنسي بخشي از زندگي من را تشكيل ميدهد خوشحالم.
 -33هرگز در مورد رفتارهاي جنسي خود احساس بدي ندارم.
 -31گاهي آرزو ميکنم ميتوانستم رواب جنسي را فراموش کنم.
 -35اگر زيباتر به نظر ميرسيدم رضايت بيشتري داشتم.
 -36کاش رواب جنسي بخ کم اهميتتري در زندگي من بود.
 -35نگرانم که مورد سوءاستفاده جنسي قرار بگيرم.
 -3٨هرگز در مورد احساسات جنسي خود احساس گناه نميکنم.
 -31بعضي کارهايي که در رواب جنسي انجام ميدهم از نظر اخالقي درست نيست.
 -34به خاطر بدن و جسم خود احساس غرور ميکنم.
 -39دوست داشتم با فرد ديگري رواب جنسي ميداشتم.
 -33از نظر اخالقي احساسات جنسي من برايم قابل قبول است.
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ممكن است تعميم نتايج را با محدوديت مواجسه سسازد .بسهعسالوه،
نمونه اين مطالعه از جامعسه غيربساليني زنسان انتخساب شسده و بسراي
تعميم نتايج به جامعه باليني نياز به انجام پسژوه هساي مشسابه روي
زنسسان مبسستال بسسه اخسستالرت عملكسسرد جنسسسي وجسسود دارد .پيشسسنهاد
ميشود خصوصيات روانسنجي اين پرسشنامه بر روي نمونههساي
متفاوت و در جوام مختلف بررسي شود.

و

سحر فرخي و حسين شاره
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Original Article

Psychometric Properties of the Persian Version
of the Sexual Self-Esteem Index for Woman-Short Form
Abstract

Sahar Farokhi a, Hossein Shareh*

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

* Corresponding author: Hakim Sabzevari

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

University, Sabzevar, Iran, IR.

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

Fax: +98571-4410460

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

E-mail: hsharreh@yahoo.com.au

Scale 21-item (DASS-21), Revised Moosher Guilt Inventory (RMGI), Revised
Coopersmith Self-Esteem Inventory (RCSEI), and Female Sexual Function

a Islamic

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

Torbatjam, Iran.

component method, and Cronbach’s alpha coefficient of the Persian version of
SSEI-W-SF, and Pearson’s correlation coefficients between scores of the

363

mentioned instruments were calculated. Results: Internal consistency of items

263

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-WSF (r=-0.29, p<0.05). Conclusion: Considering the satisfactory reliability and
validity, SSEI-W-SF can be utilized in clinical and research practices.
Key words: factor analysis; reliability; validity; Sexual Self-Esteem Inventory
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