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بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودآگاهی جنسی
Psychometric Properties of the Sexual Self-awareness Scale in
Iranian Society
2

 *سیمین بشردوست،1 محبوبه نصیری

Abstract

The purpose of this study was to investigate
the psychometric properties of sexual selfawareness questionnaire in Iranian society by
applying confirmatory factor analysis. In this
research, samples of 315 (180 females) and
(135 males) of married students studying at
the University of Science and Research were
selected by cluster sampling method. In order
to investigate the confirmatory factor
structure, we used the method of estimating
the least amount of weighted squares and for
measuring the adequacy of model fit with the
data, ،RMSEA ،CFI ،AGFI ،GFI ،
2 ،/df22  و were used. Cronbach's
alpha coefficient was more than 0.70 in terms
of sexual self-awareness and was satisfactory.
The factor structure of this scale was also
confirmed by confirmatory factor analysis.
Correlation coefficients between the
components
of
the
self-awareness
questionnaire were positive and significant at
0.01 level. The mean of correlation
coefficients between components was equal
to 0.317. This finding indicates the optimal
internal correlation of sex-self-knowledge

چکیده

هدف پژوهش حاضرررر بررسررری ويژگی هاي
روانسررنجی پرسررشررنامه گودآگاهی جنسری در
جام عه ايرانی با به کارگیري تحل یل عاملی
 در اين پژوهش نمو نهاي با حجم.تاي یدي بود
 ن فر مرد) از135(  ن فر زن) و180( 315
دانشجويان متاهل مشغول به تحصیل در دانشگاه
علوم و تحقیقات به روش نمونهگیري گوشرره اي
 جهت بررسرری سرراگتار عاملی.انتخاب شرردند
تأيیدي از روش برآورد کمترين مقدار مجذورات
وزندار و براي ارزيابی کفايت برازش مدل با داده
،CFI ،RMSEA ،RMR ها از شررراگصهاي
 ا ستفاده شد2  و2/df ،2 ،GFI ،AGFI
 ضرررر يل آل فاي کرون ا ِ مق یاس گودآ گاهی.
 و در حد رضررايتبخشرری0/70 جنسرری باالتر از
 ساگتار عاملی اين مقیاس نیز با ا ستفاده از.بود
.تحل یل عاملی تأي یدي مورد تأي ید قرار گر فت
ضرايل هم ستگی بین مؤلفه هاي پر س شنامه
0/01 گودآگاهی جنسررری مث ت و در سررر
 میانگین ضرررايل هم سررتگی بین.معنادار اسررت
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مؤل فه ها برابر با  0/317بود ،اين ياف ته ب یانگر
هم ستگی درونی م لوب پرسشنامه گودآگاهی
جنسررری اسرررت .بر اسررراس نتايی اين پژوهش،
مقیاس گودآگاهی جنسررری براي سرررنجش اين
سرررازه در نمونه دانشرررجويان ايرانی از پايايی و
روايی مناسل برگوردار است.

questionnaire. Based on the results of this
study, the level of sexual self-knowledge for
measuring this structure in Iranian samples is
sufficiently reliable and reliable.
Keywords:
Sexual self- awareness,

Validity, Reliability, psychometric .

واژههايکلیدي :گودآگاهی جنسرری ،روايی،
پايايی ،روان سنجی

مقدمه
ازدواج در جامعه متغیر امروزي يک پديده پیچیده است .انسانها به داليل مختلفی ازدواج می
کنند .عشق ،امنیت اقتصادي ،محافظت ،امنیت عاطفی ،احساس آرامش ،فرار از تنهايی و تمايالت
جنسی تعدادي از عواملی هستند که باعث گرايش به ازدواج می شوند(جانتیوز .)2004 ،1ازدواج نوعی
پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر است که می تواند منشأ گوشی و
شادمانی فراوان و يا رنجی عمیق براي آنان گردد .انگیزه هاي برقراري روابط صمیمانه
بسیار هستند که از آن جمله می توان به دستیابی به عواطف مث ت ،صمیمیت ،عشق و
مصاح ت اشاره کرد که موجل شادمانی و رضايت زوجین شده و سالمت جسمانی و
روانی را براي آنان به ارمغان می آورد(ويلیامز ،ساسلر و نیکلسون .)2008 ،2رضايت و تمايالت
جنسی درونی ترين احساسات و عمیق ترين آرزوهاي قل ی انسانها در معنا بخشیدن به
يک ارت اط است .رفتارهاي جنسی به منظور جلل توجه و رضايت شريک جنسی ،برقرار
کردن راب ه جنسی ،نشان دادن عواطف و آمیزش صورت می گیرد(گی لین .)2014 ،3ط یعی
است که فقدان اطالعات يا اطالعات غلط در مورد مسائل جنسی ،گ ر ايجاد انواع
اگتالالت جنسی ،رفتارهاي پرگ ر ،بیماريهاي مقاربتی ،کاهش لذت جنسی ،بارداري هاي
ناگواسته و مسائل گانوادگی و زناشويی را افزايش می دهد(چان .)2011 ،4اگر زوجین
نس ت به تفاوتهاي گود در تقاضاهاي جنسی و تمايات مختلفشان در آمیزش جنسی
آگاهی داشته باشند ،می توانند ق ل مشکل دار شدن ارت اطشان آن را درمان کنند .برعکس
1 . Janetius, T
2 . Williams, Sassler, Nicholson
3 . Giblin.
4 . Chan,
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اگر زوجین نس ت به اين موضوع گود آگاه ن اشند ،بايد شاهد برون ريزي مشکالت شان
باشند(تیم و کیلی .)2011 ،1با توجه به اهمیت تأثیر سالمت گانواده در سالمت روانی جامعه
و نقش اساسی زن و شوهر در اين راب ه و با توجه به اين که روابط جنسی صحی  ،با
کیفیت و رضايت بخش همسران ،رضايت زناشويی و سالمت روان باالتري را براي آنها به
دن ال گواهد داشت؛ در صورتی که اين روابط مسئوانه ،در چارچوب گانواده و بر طرف
کننده نیازهاي زن و شوهر باشد ،سهم مؤثري در دوام و قوام گانواده داشت و مانع از
فروپاشی اين نهاد مقدس می شود؛ از سويی بی توجهی به مسائل جنسی و عدم رضايتمندي
جنسی براي فرد عوارضی نظیر افسردگی ،اض راب ،کاهش اعتمادبه نفس و نیز انزوا را به
همراه دارد و هم باعث بروز مشکل در حوزه روابط گانوادگی و زناشويی میشود؛ که در
نهايت ممکن است به طالق عاطفی يا حقوقی گتم شود(شاکرمی ،دوارنیا ،زهراکار و گوهري،
.)2014
رفتار جنسی تحت تاثیر متغیرهاي متعدد زيستی ،اجتماعی ،فرهنگی ،گانوادگی و راب ه يا قرار
دارد (فیشر .)2009 ،2اين متغیرها ،رفتار جنسی زنان و مردان را به طور متفاوت تحت تاثیر قرار
میدهند .براي مثال ،مردان در مقايسه با زنان به طور کلی فعالیت جنسی را زودتر (در سنین پايین
تر) آغاز می کنند؛ از نظر جنسی با تجربه تر هستند؛ و شرکاي جنسی بیشتري دارند (لیندا ،شام،
المن ،يلو نسون ،اومورچیرتاي و وايت .)2007 ،3نقش گود آگاهی و دانش فرد نس ت به مسائل
جنسی بسیار مهم است و میتواند بر همه ارت اطات و تعامالت زندگی زوجین تأثیرگذار باشند .جايگاه
شناگت به عنوان يک متغییر واس ه اي تعامل افراد با يکديگر نقش برجسته اي دارد .اگر زوجین در
زندگی گود شناگت بیشتري نس ت به اين بعد مهم راب ه داشته باشند ،قادر گواهند بود که شیوه
هاي ارت اطی گود را تغییر دهند وآن را به ود بخشند و در هنگام بروز تعارضات و مشکالت زناشويی
يک راه حل سازنده را در پیش بگیرند (نادري.)1387 ،
پژوهشها نشان دهنده اين موضوع می باشد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در رديف مسائل
درجه اول يک زندگی دارند) بیرز )2005 ،4و يکی از مؤلفه هاي مهم يک ارت اط جن سی موفق دانش
و گود آگاهی جن سی ا ست .يافته ها جديد نیز ن شان داده اند که دانش ،گودآگاهی و نگرش هاي
جنسی با جن ه هاي مختلف رفتار ،عملکرد  ،رضايت و سالمت جنسی  ،تصوير بدنی ،کیفیت زندگی
و سرر ک هاي مقابله اي (اسررتالهوفر ،کراهام ،بوچويک ،کوفرين و آجاکوي 2007،5؛ گجسررته مهر،

1 . Timm, Keiley
2 . Fisher
3 . Lindau, Schumm, Laumann, Levinson, O'Murircheartaigh & Waite
4 . Byers
5 . Stulhofer, Craham, Bozicevic, Kufrin & Ajdukovic
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کوچکی و رج ی1391 ،؛ نادري1387 ،؛ ديلوريو ،م کارتی ،دنزومر و م نديس2007 ،1؛ لو و چن،2
2009؛ نقی پور ،زارع ،تقی لو و حیدري1391 ،؛ پور محمدآزاد ،شکري ،تقی لو ،طوالبی و فوالدوند،
1391؛ نورانی پور ،بشارت و يوسفی )1386 ،راب ه دارد .با ا ستناد به پژوهشهاي ذکر شده مشخص
می گردد که گودآگاهی و دانش هاي جن سی با ر ضايت جن سی و زنا شويی راب ه م ستقیم و مث ت
دارد؛ حال آن که پژوهش ها درباره میزان آگاهی جنسی حاکی از آن می باشد که میزان گودآگاهی
و دانش جنسی به گصوص در کشاور ما به علت مسائل فرهنگی و عقیدتی بسیار پايین می باشد و
اين مسااله در میان زنان نیز شايع تر است .با توجه به سوابق پژوهشی و اهمیت مسايل جنسی در
زندگی زنا شويی؛ هدف ا صلی پژوهش حا ضر برر سی ويژگی هاي روان سنجی مقیاس گودآگاهی
جنسی در جامعه دانشجويان متاهل ايرانی است.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -هم ستگی است .جامعه آماري اين پژوهش شامل
دانشجويان متاهل مشغول به تحصیل 96-95دانشگاه علوم و تحقیقات که تعداد آنها  1800نفر بود.
با عنايت به جدول کرجسی مورگان( )1970نمونه آماري شامل  318دانشجوي متاهل شاغل به
تحصیل در دانشگاه علوم و تحقیقات در سال  96-95به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند .بعد از
دريافت مجوزهاي الزم از اداره آموزش دانشگاه پرسشنامه ها در اگتیار گروه نمونه قرار گرفت و بعد
توضیحاتی راجع به نحوهي پرکردن پرسشنامه ها در اگتیار آنها قرار گرفت  ،سپس پرسشنامه ها
جمع آوري و توسط نرم افزار آموس با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تايیدي مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفت .همچنین جهت مالحظات اگالقی ،به کلیهي شرکتکنندهها اطمینان داده شد ،که پاسخ
هاي آنها محرمانه باقی مانده و از پاسخهاي آنها صرفاً استفادهي علمی گواهد شد.
ابزار پژوهش
 پرسشنامه گودآگاهی جنسی ): (SAS
براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه آگاهی جنسی استفاده گرديد .اين پرسشنامه يک ابزار
عینی و گود گزارشی است در سال  1991توسط اسنل  ،فیشر و میلربه منظور ارزبابی چهار تمايل
شخصی مرت ط با آگاهی جنسی و جرأت ورزي جنسی ساگته شد )1 .هشیاري جنسی که به عنوان
تمايل به تفکر و تامل درباره ماهیت مسائل جنسی تعريف می شود )2 .اشتغال جنسی که به عنوان
تمايل فرد به تفکر بسیار زياد درباره مسائل جنسی تعريف شده است )3 .نظارت جنسی که به صورت
تمايل فرد به آگاه شدن از تاثیري که از نظر جنسی برروي ديگران می گذارد تعريف شده است)4 .
جرأت ورزي که به معناي تمايل فرد به برگورد جرأت مندانه درباره ابعاد جنسی زندگی اش است.
1 . Dilorio, McCarty, Denzmore& Landis
2 . Lou, J. H., & Chen
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اين آزمون داراي  36ع ارت است و کارآزمودنی ها بايد در يک طیف لیکرت پنی درجه اي میزان
موافقت يا مخالفت گود با هريک از ع ارات را مشخص کنند .ع ارت  4زير مقیاس )1 :هشیاري
 )2نظارت جنسی ( 9ع ارت) ،ع ارات
جنسی ( 6ع ارت) ،ع ارات 25،22،13،10،4،1
)3 32،31،28،26،23،17،14،5،2جرأت ورزي ( 7ع ارت) ،ع ارات )4 24،18،15،12،9،6،3آگاهی
از جاذبه جنسی ( 3ع ارت) ،ع ارات  . 29،11،8تعدادي از ع ارات مربوط به هی کدام از زيرمقیاس
ها ن وده و به منظور پنهان ماندن هدف آزمون به عنوان پرکننده ( ،ع ارات
 ) 36،35،34،33،27،20،19،16،7آورده شده اند .شیوه نمره گذاري گزينه هاي پرسشنامه آگاهی
جنسی بدين شرح است  :الف =  4ب =  3ج =  2د =  1ه =  0در ع ارات 32،31،30،23،9،6
نمره گذاري به صورت معکوس انجام شود ،يعنی بدين شرح  :الف =  0ب =  1ج =  2د =  3ه
=.4
براي بدست آوردن نمره هر زير مقیاس بايد امتیاز همه ع ارات مربوط به زيرمقیاس مودر نظر را
با هم جمع کنید .نمره باال در هر زير مقیاس نشررران دهنده تمايل باالي آزمودنی در زير مقیاس
مورد نظر ا ست .به منظور هنجاريابی پر س شنامه آگاهی جن سی اين آزمون برروز دو نمونه م ستقل (
نمونه اول شامل  265زن  117 ،مرد و  4نفر با جن سیت نام شخص و نمونه دوم شامل  265زن ،
 117مرد  ،و  4نفر با جنسیت نا مشخص که از دانشجويان رشته روان شناسی دانشگاه میدوسترن
بودند) اجرا شررد .میانگین سررنی گروه اول  24/1و میانگین سررنی گروه دوم  24/07بود .در گروه
اول ضررريل آلفاي کرون ا زير مقیاس هشرریاري جنسرری براي مردان =  %83و براي زنان = ، %86
زيرمقیاس نظارت جنسررری براي مردان =  %80و براي زنان =  ، %83زيرمقیاس آگاهی از جاذبه
جنسرری براي مردان =  %89و براي زنان =  %92و براي جرات ورزي جنسرری مردان =  %83و براي
زنان =  %81گزارش شررد .در گروه دوم ضررريل آلفاي کرون ا زيرمقیاس هشرریاري براي مردان =
 %85و براي زنان =  ، %88زيرمقیاس نظارت جنسررری براي مردان =  %81و براي زنان = ، %82
زيرمقیاس آگاهی از جاذبه جنسررری براي مردان =  %92و براي زنان =  ، %92و براي جرأت ورزي
جنسی براي مردان =  %80و براي زنان =  %85گزارش شد.
يافتهها
میانگین و انحراف ا ستاندارد سن شرکت کنندگان  35/93و  8/46سال بود .میزان تح صیالت
 32نفر از شرررکت کنندگان کاردانی 90 ،نفر کارشررناسرری 136 ،نفر کارشررناسرری ارشررد و  57نفر
دکتري بود .الزم به توضی است که میانگین و انحراف استاندارد سال هاي زندگی مشترک شرکت
کنندگان با همسر گود به ترتیل  11/00و  8/87بود.
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جدول  : 1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی هر يک از گويه هاي
پرسشنامه گودآگاهی جنسی
گويه

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

0/19

0/24

0/64

0/26

-0/18

0/88
0/06
-0/70
0/30
0/05
0/61
-0/23
0/27
0/01
-0/73
0/21

-0/37
-0/25
0/01
0/42
-0/45
0/75
-0/49
-0/20
-0/45
-0/52
0/02

گويه1
گويه2

0/93
1/60

1/34

گويه3
گويه4
گويه5
گويه6
گويه8
گويه9
گويه10
گويه11
گويه12
گويه13
گويه14

1/11
1/16
1/28
1/67
1/96
1/46
1/43
1/76
2/02
1/28
1/06

1/26
1/31
1/47
1/50
1/51
1/38
1/30
1/40
1/52
1/26
1/22

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

گويه
گويه15
گويه17

2/28
0/91

1/42
1/23

-0/24
0/12

-0/20
0/01

گويه18
گويه22
گويه23
گويه24
گويه25
گويه26
گويه28
گويه29
گويه30
گويه31
گويه32

1/79
1/55
1/88
1/68
1/44
1/69
1/66
2/06
1/96
1/73
1/75

1/40
1/34
1/53
1/38
1/35
1/48
1/45
1/37
1/38
1/35
1/43

0/25
0/48
0/04
-0/34
0/57
0/29
0/33
0/01
0/12
0/27
0/22

-0/23
0/92
-0/51
0/07
-0/89
-0/31
0/27
-0/16
0/17
-0/12
-0/28

جدول  1نشان می دهد که باالترين میانگین مربوط به گويه  15و پايین ترين میانگین متعلق به
گويه  18است .جدول فوق عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد گويه هاي پرسشنامه ،مقادير
کشیدگی و چولگی آنها را نیز نشان می دهد که براساس آن مقادير کشیدگی و چولگی همه گويه ها
در محدوده  ± 2بوده و بنابراين توزيع داده هاي مربوط به آن گويه ها نرمال است.
تحلیل عاملی تايیدي :به منظور ارزيابی روايی عاملی پرسشنامه گودآگاهی جنسی اسنل ،فیشر و
میلز( )1991تحلیل عاملی تايیدي با اسرررتفاده از نرم افزار ( Amos 18.0آربوکل )2005 ،1و
روش براورد بی شینه احتمال 2به کار گرفته شد .من ق بر د ستورالعمل نمره گذاري پر س شنامه
گويه هاي  35 ،34 ،33 ،27 ،21 ،20 ،19 ،16 ،7و  36مورد ا ستفاده قرار نگرفتند .به گويه هاي
باقی مانده در تحلیل اجازه داده شرررد تا تنها بر يک عامل مکنون بار عاملی ايجاد کنند .بدين
صرررورت که گويه هاي  22 ، 13 ،10 ،4 ،1و  25به عنوان نشرررانگرهاي عامل مکنون هشررریاري
جنسررری ،گويه هاي  31 ،28 ،26 ،23 ،17 ،14 ،5 ،2و  32نشرررانگرهاي عامل مکنون نظارت
جنسررری ،گويه هاي  18،24 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3و  30نشرررانگرهاي عامل مکنون جرات ورزي و
1 . Arbuckle
2 . Maximum
Likelihood
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درنهايت گويه هاي  11 ،8و  29به عنوان نشررانگرهاي عامل مکنون آگاهی از جاذبه جنسرری در
نظر گرفته شدند .عالوه بر اين به عامل هاي مکنون مفرض اجازه داده شد تا با يکديگر هم سته
باشرند .تحلیل عاملی تايیدي انجام شرد .شراگص کاي اسرکوئر برپايه  293درجه آزادي برابر با
 709/06به د ست آمد ،که از نظر آماري همچنان که در يک نمونه بزرگ انتظار می رود ،معنادار
بود .شررراگص برازش ت یقی( )CFI1برابر با  0/896و شررراگص نکويی برازش ( )GFI2برابر با
 0/874بود که پايین تر از نقاط برش توصرریه شررده به وسرریله هو و بنتلر ( ،1999رجوع کنید به
میرز و همکاران )2006 ،بودند .بر گالف سرره شرراگص برازندگی ديگر ،شرراگص ريشرره گ اي
میانگین مجذورات تقريل( )RMSEA3برابر با  0/070بود و از سررراگتار چهار عاملی مقیاس
پر س شنامه گودآگاهی جن سی حمايت نمود .با توجه به شاگص هاي برازندگی ضعیف حا صل از
تحلیل عاملی تايیدي پر س شنامه ،مدل اندازه گیري در دو مرحله ا صالح شد جدول  2شاگص
هاي برازندگی مدل اولیه و مدل هاي اصالح شده را نشان می دهد.
جدول : 2شاگص هاي برازندگی مدل اولیه و اصالح شده اندازهگیري
شاگص هاي برازندگی

2

2/df

مدل اولیه
مدل اصالح شده ( 1ايجاد
کوواريانس بین گ اهاي دو
گويه  31و )32
مدل اصالح شده (2ايجاد
کوواريانس بین گ اهاي دو
گويه  1و )4

709/06

2/42

RMSEA
0/070

GFI
0/874

AGFI
0/837

CFI
0/896

613/20

2/10

0/061

0/892

0/851

0/909

532/53

1/83

/054

0/904

0/862

0/922

P<0/05

>3

>0/08

>90

>0/850

>0/90

نقاط برش قابل ق ول
(میرز و همکاران )2006 ،..

به منظور به ود ديگر شاگص هاي برازندگی ( CFIو  ،)GFIشاگص هاي اصالح 4ارزيابی و بر
اساس آن مدل در دو مرحله با ايجاد کوواريانس بین گ اهاي دو گويه  31و ( 32مرحله اول) و
گويه هاي  1و ( 4مرحله دوم) اصالح و در نهايت شاگص هاي برازندگی قابل ق ول به دست آمد .در
ادامه جدول  3بارهاي عاملی استاندارد نشده ،)b( 5استاندارد ،)β( 6گ اي استاندارد( )SEو نس ت
بحرانی( )CRرا براي هر يک از نشانگرهاي متغیرهاي مکنون پرسشنامه گودآگاهی جنسی نشان
می دهد.
1 .Comparative fit index
2 .Goodness of fit index
3 .Root Mean Square Error of Approximation
4. Modification Indices
5 .unstandardized parameters
6 .standardized parameters
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جدول  :3پارامترهاي مدل اندازه گیري پرسشنامه گودآگاهی جنسی در تحلیل عاملی
تأيیدي
p
SE
β
b
متغیرهاي مکنون -نشانگر
هشیاري جنسی  -گويه 1
هشیاري جنسی  -گويه 4
هشیاري جنسی  -گويه 10
هشیاري جنسی  -گويه 13
هشیاري جنسی  -گويه 22
هشیاري جنسی  -گويه 25
نظارت جنسی  -گويه 2
نظارت جنسی  -گويه 5
نظارت جنسی  -گويه 14
نظارت جنسی  -گويه 17
نظارت جنسی  -گويه 23
نظارت جنسی  -گويه 28
نظارت جنسی  -گويه 31
نظارت جنسی  -گويه 32
نظارت جنسی  -گويه 26
جرات ورزي -گويه 18
جرات ورزي -گويه 15
جرات ورزي -گويه 12
جرات ورزي -گويه 9
جرات ورزي -گويه 6
جرات ورزي -گويه 3
جرات ورزي -گويه 24
جرات ورزي -گويه 30
آگاهی از جاذبه جنسی – گويه 29
آگاهی از جاذبه جنسی – گويه 11
آگاهی از جاذبه جنسی – گويه 8

1
1/023
1/067
1/071
1/043
1/107
1
1/185
1/412
0/824
0/815
1/001
1/341
0/839
0/770
1
0/737
0/796
0/720
0/892
1/087
1/005
0/897
1
1/149
1/327

0/690
0/642
0/671
0/697
0/639
0/673
0/531
0/578
0/826
0/478
0/382
0/492
0/714
0/422
0/372
0/558
0/407
0/432
0/409
0/465
0/676
0/572
0/510
0/723
0/812
0/866

**12/58

0/081
0/102
0/100
0/105
0/106

**10/75
**9/96
**10/43

0/159
0/159
0/125
0/147
0/149
0/159
0/142
0/142

**7/47
**8/91
**6/58
**5/55
**6/71
**8/43
**5/91
**5/43

0/126
0/135
0/122
0/137
0/129
0/133
0/129

**5/87
**5/92
**5/88
**6/52
**8/39
**7/56
**6/98

0/088
0/100

**13/01
**13/29

**10/41

نکته :بارعاملی استاندارد نشده گويه هاي  18 ،2 ،1و  29با عدد يک تث یت شده و بنابراين گ اي
استاندارد و نس ت بحرانی آن دو محاس ه نشده است
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براساس نتايی ارائه شده در جدول  3بارهاي عاملی استاندارد همه گويه ها بزرگتر از  0/32است.
ط ق ديدگاه تاباچینک و فیدل ( ،)2007بارهاي پايین تر از  0/32ضعیف محسوب می شود .براين
اساس می توان گفت همه گويه ها از قابلیت الزم براي اندازه گیري چهار مؤلفه هشیاري جنسی،
نظارت جنسی ،جرات ورزي و آگاهی از جاذبه جنسی برگورداند .در کل براساس نتايی جدول 3
چنین نتیجه گیري شد که تحلیل عاملی تايیدي از ساگتار چهار مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی
جنسی ،حمايت می کند .شکل 1مدل اندازه گیري پرسشنامه گودآگاهی جنسی و پارامتر هاي آن
با استفاده از داده هاي استاندارد را نشان میدهد.

شکل  :1مدل اندازهگیري پرسشنامه گودآگاهی جنسی و پارامترهاي آن با استفاده از نمرههاي
استاندارد
به منظور ارزيابی هم ستگی درونی مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی جنسی ضرايل هم ستگی
آنها با استفاده از ضريل هم ستگی پیرسون و به منظور ارزيابی همسانی درونی آنها ضريل آلفاي
کرون ا به کار گرفته شد .جدول  4میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرايل هم ستگی و ضرايل آلفاي
کرون ا مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی جنسی را نشان می دهد.
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جدول :4میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرايل هم ستگی و ضرايل آلفاي
کرون ا مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی جنسی
متغیرهاي تحقیق

1

.1هشیاري جنسی
.2نظارت جنسی
.3جرات ورزي
 .4آگاهی از جاذبه جنسی
میانگین
انحراف استاندارد
ضريل آلفاي کرون ا

2

3

4

**/194
0
**0/626
**0/526

**0/307
**0/423

**0/358

-

7/78
5/74
0/833

13/57
7/54
0/779

13/97
6/62
0/730

5/78
3/73
0/841

-

 **p> 0/01و p> 0/05
همچنان که جدول فوق نشررران می دهد ،ضررررايل هم سرررتگی بین مؤلفه هاي پرسرررشرررنامه
گودآگاهی جن سی مث ت و در س  0/01معنادار ا ست .میانگین ضرايل هم ستگی بین مؤلفه ها
برابر با  0/317بود ،اين يافته بیانگر هم ستگی درونی م لوب پر س شنامه گودآگاهی جن سی ا ست.
همچنین جدول  4ن شان می دهد ضرايل آلفاي کرون ا همه مؤلفه هاي پر س شنامه باالتر از 0/7
ا ست ،اين مو ضوع ن شان می دهد که گويه هاي هر يک از مؤلفه هاي پر س شنامه از هم سانی درونی
قابل ق ولی برگوردارند .الزم به توضی است که ضريل آلفاي کرون ا کل پرسشنامه برابر با 0/943
به دست آمد
*

بحث و نتیجه گیري
يافته هاي پژوهش حاضر ،ويژگیهاي روانسنجی مقیاس گودآگاهی جنسی شامل روايی ،همسانی
درونی و پايايی را در نمونه اي از جمعیت عمومی تايید کرد .ضريل آلفاي کرون ا ِ مقیاس گودآگاهی
جنسی باالتر از  0/70و در حد رضايتبخشی بود .ساگتار عاملی اين مقیاس با استفاده از تحلیل
عاملی تأيیدي مورد تأيید قرار گرفت .اين يافته ها ،با نتايی پژوهش هاي انجام شده در زمینه ويژگی
هاي روانسنجی نسخه  30گويه اي مقیاس دانش و نگرش جنسی بشارت ( )1384و بشارت و رنج ر
( )1392و آديس و همکاران(  )2005م ابقت می کنند  .بر اين اساس می توان گفت همه گويه ها
از قابلیت الزم براي اندازه گیري چهار مؤلفه هشیاري جنسی ،نظارت جنسی ،جرات ورزي و آگاهی
از جاذبه جنسی برگورداند .در کل چنین نتیجه گیري شد که تحلیل عاملی تايیدي از ساگتار چهار
مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی جنسی ،حمايت می کند.
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همچنین ضرايل هم ستگی بین مؤلفه هاي پرسشنامه گودآگاهی جنسی مث ت و در س 0/01
معنادار است .اين يافته ها با نتايی پژوهش هاي انجام شده ،در زمینه روايی نسخه  30گويه اي
مقیاس دانش جنسی بشارت( )1384و بشارت و رنج ر ( )1392م رابقت میکند و مقیاس گودآگاهی
جنسی را براي استفاده در پژوهشهاي آينده مورد تايید قرار میدهند .اين موضوع نشان می دهد که
گويه هاي هر يک از مؤلفه هاي پرسشنامه از همسانی درونی قابل ق ولی برگوردارند که همسانی
درونی گويه هاي مقیاس گودآگاهی جنسی و زير مقیاسهاي آن بر حسل ضرايل آلفاي کرون ا
محاس ه شد و مورد تايید قرار گرفت و در س  p > 0/01معنادار محاس ه شد که اين يافته ها با
نتايی ق لی در مورد پايايی نسخه نگرش جنسی همخوان است .از آنجايی که يکی از گصوصیات
اشخاص سالم و داراي سالمت روان ،شناگت محدوديتها و نواقص گود است ،گودآگاهی
و دانش جنسی باعث افزايش شناگت و پذيرش محدوديتها می شود و صمیمیت و رضايت
زناشويی و جنسی را افزايش می دهد.
بر اساس يافته هاي اين پژوهش ،میانگین نمره مردان در زير مقیاسهاي گودآگاهی جنسی به
صورت معناداري از میانگین نمره زنان در اين زير مقیاسها بیشتر بود .اين موضوع بیانگر اين است که
اطالعات و تجربه ها ي جنسی مردان بیشتر از زنان است و بازگورد مردان نس ت به مسايل جنسی
مث ت تر است که اين مساله تصديق کننده اين موضوع است که عوامل زيستی و فرهنگی-اجتماعی
بر رفتار جنسی تاثیر دارند و پژوهشهاي اگیر نیز تاثیر عوامل زيستی و محی ی بر رفتار جنسی را
تايید کرده اند (موستانسکی )2007 ،1و به دن ال اين مساله ،اين احتمال م رح میشود که مردان در
فرهنگ ايرانی در راب ه با مسايل جنسی شامل آموزشها ،بازگوردها ،رفتارها و تجربه هاي جنسی
آزادترند ،در حالی که دگتران در راب ه با همین مسايل با محدوديت هاي بیشتري مواجه هستند.
وقتی کنجکاوي ها و رفتارهاي جنسی براي دگتران ناارزنده سازي میشود اما براي پسران چنین
نمیشود و حتی موضع گیري غالل در فرهنگ عامه آنها را تشويق و ترغیل میکند ،چنین تفاوتی دور
از انتظار نیست.
در ت یین يافته هاي اين پژوهش می توان اذعان داشت که ارضاي نیازهاي اساسی روانشناگتی
يکی از جن ههاي مهم فردي است که انتظار میرود در روابط نزديک و صمیمی تحقق يابد و در
گصوص روابط زناشويی يکی از اصول و پايههاي اساسی محسوب می شود که اصوالً هدف از ازدواج
عالوه بر ارضاي ساير نیازها ،ارضاي اين نیازها است .از میان عوامل بینفردي مختلف ،راب ه جنسی
به عنوان يکی از نیازهاي اساسی انسان از اهمیت گاصی برگوردار است که ناکارآمدي در آن باعث
بروز مشکالت فراوانی میشود تا جايی که منجر به ايجاد اگتالالت پايدار و عمیقی در روابط زوجها،
تنفر از همسر ،دلخوري ،حسادت و رقابت براي سرکوب يکديگر ،مقصر دانستن همسر در بسیاري از
. Mustanski

1
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مشکالت زندگی ،حس انتقامگیري ناگودآگاه ،احساس تحقیر شدن توسط همسر ،احساس عدم
اعتماد به نفس ،احساس شی بودن و ملع ه واقع شدن و احساس مورد بیاعتنايی واقع شدن میشود.
اين مسايل توسط ساير تنشها و اگتالفات ،تقويت شده يا در قالل آنها تجلی و بروز می يابد و شکاف
بین همسران را رفته رفته عمیقتر می سازد .گودآگاهی جنسی که مجموعهايی از صفات اول ه و
ثانويه جنسی (تغییرات فیزيکی و روانشناگتی مستقیم و غیرمستقیم جنسی در طول دوران زندگی
و به ويژه دوران بلوغ و يائسگی و سالمندي) ،هويت جنسی (که سازنده ي شخصیت مستقل و تعريف
شده ي دگتر نوجوان و پسر نوجوان و زن و مرد و والده و والد و نقش جنسی است) ،اطالعات زناشويی
(شامل راب هي جنسی و لذت و روشهاي آمیزش و غیره) ،بیماريهاي مقاربتی (مثل ايدز و هپاتیت
و سوزاک و غیره) را شامل میشود ،از اهمیت بااليی برگوردار است .هشیاري جنسی به عنوان مولفه
ايی از گوداگاهی جنسی به تمايل فرد به انديشیدن و تأمل در گصوص ماهیت مسايل جنسی
میپردازد که توجه به اين بُعد آنچنان که گفته شد س ل و ايجاد رضايتمندي زناشويی میشود .به
صورتی که گودآگاهی جنسی بر به ود عملکرد جنسی تاثیر دارد (باي و ديگران )1391 ،و افزايش
آگاهی و دانش در اين گصوص تاثیر مستقیمی بر باال بردن رضايت جنسی میگذارد (راستگو ،گلزاري،
براتی سده )1393 ،و در نتیجه رضايت جنسی س ل افزايش رضايتمندي زناشويی میشود
(حجتپناه و رنج ر کهن.)1392 ،
به طور کلی نتايی پژوهش حاضررر نشرران داد که پرسررشررنامه گودآگاهی جنسرری در بین جامعه
دانشرجويان متاهل ايرانی داراي پايايی و روايی قابل ق ولی اسرت .با توجه به باال بودن روايی و پايايی
مقیاس گود آگاهی جن سی ،می توان گفت اين ابزار يک مقیاس گودگزارش دهی مفید و منا سل در
حوزه روابط جن سی و زنا شويی ،به ويژه براي اهداف تحقیقاتی ا ست و درمانگران و پژوه شگران می
توانند از آن به عنوان ابزار کمک تشررخیصرری ،غربالگري و پژوهش هاي اکتشررافی ،آسرریل شررناسرری
جنسی و تاثیر اگتاللهاي جنسی بر سالمت و کیفیت زندگی استفاده نمايند .عدم همکاري برگی از
دان شجويان در پا سخگويی به پر س شنامه ،بازنگرداندن تعدادي از پر س شنامه ها و بی جواب گذا شتن
برگی از سواالت و به دلیل اينکه پژوهش در گروه دان شجويان انجام شده ا ست ،اکثر افراد را جوانان
ت شکیل داده اند و اين مو ضوع تعمیم پذيري نتايی به ساير گروه هاي سنی مختلف را د شوار گواهد
کرد و همچنین بررسرری سررخت و دشرروار متغیر دانش جنسرری به علل فرهنگی و بافت
مذه ی جامعه ايران و محدوديت ديگر در مورد ويژگیهاي روانس رنجی مقیاس گودآگاهی جنسرری،
جامعه پژوهش حا ضر ،يعنی نمونه اي از جمعیت عمومی ،ا ست .به همین دلیل ،اين نتايی ،مخ صو صا
در زمینه تحلیل عاملی مقیاس گودآگاهی جنسرری ،بايد مقدماتی تلقی شرروند .پیشررنهاد میشررود
گروههاي مختلف سنی در پژوه شهاي بعدي در نظر گرفته شود و روان شنا سان ،م شاوران و برنامه
ريزان از اين ابزار به عنوان ابزاري مناسل در مشاوره هاي گانواده ،ازدواج و  ...استفاده کنند .همچنین
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اجراي اين پژوهش نیز در ديگر شررهرها و مقايسرره نتايی حاصررل از آن م العات با
پژوه شهاي انجام شده ق لی و نیز برر سی متغیرهاي پژوهش در جامعه مردان و مقاي سه
نتايی حاصل از آن با جامعه زنان می تواند کارساز باشد.
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