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 چکیده

 منظور هنجارياابی و بررسای کفايات به پژوهشاين 

( SSCنفس جنسای  عازت های پرسشانامهشاخص

سؤال است  24انجام گرفته است. اين مقیاس دارای 

 2012و  1996های در ساال ل و داسچوو توسط باز

زياار مقیاااس رفتااار  4هنجااار شااده اساات و شااام  

جنسی، جاذابیت جنسای، کنتارل جنسای و ادرا  

يااابی  باشااد. اياان پااژوهش از نااو  زمینااهباادنی می

جامعه آماری پژوهش را کلیه زناان متأها   باشد.می

دهاد. حجام  ايرانی ساکن شهر اصفهان تشکی  مای

منطقاه  5باشد که از نفر می 160موردمطالعه  نمونه

شاهر شمالی، جنوبی، شرقی، غربای و مرکازی کالن

اناد. بارای انجاام تحلیا  از اصفهان انتخااب گرديده

تايج اين استفاده شد. ن Lisrelو  Spssافزارهای نرم

 مطالعااه ساااختار  هااار عاااملی مفاارو  باار نظريااه

هاا بارای نفس جنسی را تأيید کرد. نرم مقیاسعزت

هاای زنان متأه  ايرانی نیاز باه دسات آماد. پايايی

Abstract 

This study was conducted to 

standardize and evaluate the 

adequacy of self-esteem 

questionnaire indicators (SSC). This 

scale has 24 questions and has been 

standardized by Buzwell and Dasch 

in 1996 and 2012 years, and it 

includes four sub-scales of sexual 

behavior, sexual attraction, sexual 

control, and body perception. The 

statistical population of the study was 

all married Iranian women living in 

Isfahan city. The sample size was 

160 people who have been selected 

from the five northern, southern, 

eastern, western and central 

metropolitan areas of city of Isfahan. 

For analysis of data, Spss and Lisrel 

software were used. The results of 

this study confirmed the fourfold 

structure of the theory of sexual self-
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 مقدمه 

با رفتارهای شاک  گرفتاه در  سويکشود که از نفس يکی از عوام  مهم رشد محسوب میعزت

های مربوط به خود در ارتبااط ( و از سوی ديگر با باورها و هیجان2002، 1نظام خانواده  آماتو و فلور

ساد، زيارا تواند هويت خاويش را بشنانفس است که فرد میعزت یلهوس(. به2007، 2است  سانترو 

های ماا باه هاا، اجازای بادنی، پاساخهاا، ارزشنفس ارزشیابی کلی ما نسبت به فضاي ، قابلیتعزت

، به نق  از جان بزرگای، 2001، 3هايمان داريم  کازدينديگران و ديدگاهی است که نسبت به دارايی

و  4رنفس تاا حادی باا رفتاار جنسای مرتات دانساته شاده اسات  او(. عازت1387نوری و هريس، 

 نفس جنسی باشاد. باانفس شام  برخی عناوين عزتممکن است عزت روين( و ازا1989همکاران، 

(. باه هماین 1975و جیسور،  5نفس و رفتار جنسی پیچیده است  جیسورحال، ارتباط بین عزتاين

 های بار اسااس جنباه 6های مختلفای دارد. برانادننفس جنباهتوان بیان داشات کاه عازتدلی  می

و مؤلفا  برانگیزناده بنیاادين رفتاار انساان يااد  7عنوان نیازی وجاودینفس بهگرايانه، از عزتانانس

نفس از های مساوی، شام  ارزش مداری و شايستگی است. به اعتقااد او عازتکند، که به میزانمی

شخصی و ديگری احساس ارزشامندی شخصای  یدو جنبه مرتبط به هم يکی احساس خودکارآمد

و  8نفس و احترام به خود مای شاود  هوباانه است، که اين دو جنبه باعث ايجاد اعتمادبهتشکی  شد

                                                           

1. Amato & Fowler 

2. Santrock 

3. Kazdin 

4. Orr 

5. Jeasor 

6. Branden 

7. existential 

8. Hoban 

آمده و اعتبار سازه از ضاريت بااو و مطلاوبی دستبه

دهنااده کاااربردی و  برخااوردار اساات کااه نشااان

ورت کلینیکاال و صااعتماد باودن پرسشانامه بهقاب 

 .میدانی است

های هنجاريااابی، شاااخص  کلیدددي  هايواژه

نفس جنسی، زناان سنجی، پرسشنامه عزتروان

 متأه 

 

 

esteem. Norms of scales were 

obtained for married Iranian women. 

The obtained reliability and construct 

validity have a high and desirable 

coefficient, which indicates the 

reliability and applicability of the 

questionnaire in clinical and field. 

Keywords:       Standardization, 

Psychometric Indices, Sexual Self-

Esteem Questionnaire, Married 

Women 
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تأثیرگاذار و  1نفس جنسی است که بر رفتارهای جنساینفس، عزت(. جنبه ديگر عزت2004هوبان، 

عبارت است از واکنش عاطفی انسان نسابت باه ارزياابی از افکاار، احساساات و رفتارهاای جنسای 

نفس جنسی مفهومی نسابتا  جدياد اسات کاه (. عزت2010، 2ین، آنتونی و میش خودش  بث، جول

نفس زماانی عازت یطورکلها نشان داده است که باهها پرداخته شده است. پژوهشخیلی کم به آن

جنسی فرد آسیت ببیند، نظر فرد درباره خويش، رضايت از زندگی، توانايی در تجرباه لاذت، رواباط 

انايی در ايجاد روابط صمیمانه باا ديگاران مختا  مای شاود. اگار آسایت باه متقاب  با ديگران و تو

توان موجت اختالل شديد در کاارايی فارد شاود. ازنظار تعريا ، نفس جنسی شديد باشد، میعزت

نفس جنسی عبارت است از احساس فرد نسبت به جنسیت خويش که از احساس خوشايند تاا عزت

(. همچناین 2003و همکااران،  3يساتگی متییار اسات  ماايرزناخوشايند و دارای شايستگی تاا ناشا

نفس جنسای يعنای ديگر عازتعبارتنفس جنسی با رفتارهای جنسی ساالم رابطاه دارد و باهعزت

هايی در ارتبااط باا جنسایت، های شخصی و ذهنای فارد و انديشاههای مؤثر فرد به ارزيابیواکنش

اند از احساس خوب ياا باد فارد ای عاطفی عبارتهباشد. واکنشاحساسات و رفتارهای خود فرد می

هاای مثبات شاام  احسااس رضاايت، غارور و مثال واکنشعنوانها، باهعنوان نتیجه اين ارزيابیبه

هاای امنیت، احساسات منفی شام  ياس و ناامیدی، عدم رضاايت، پريشاانی و عادم امنیات ارزيابی

کناد. نکه در مورد  ند معیار  گونه عما  میاند از قضاوت فرد در مورد ايشخصی و عاطفی عبارت

ای از اساتانداردها در اند، فر  بر اين است کاه فارد مجموعاهمعیارهای خاص هنوز مشخص نشده

مورد افکار جنسیتی، احساسات رفتار جنسیتی دارد يا در حال به دست آوردن آن موارد است. ايان 

هايی که تا حدودی تحت ها، اهداف و ارزشستهاستانداردها ممکن است شام  نیازها، انتظارات، خوا

های اولیه در مورد جنسیت، رشد جسمانی، پاسخ به تحريکات باشد و همچنین تحات تأثیر آموخته

باشاد. باه تعبیار ديگار تأثیر در  او از انتظارات و استانداردهای خاانوادگی، ساطوا اجتمااعی می

نسابت باه ارزياابی از افکاار، احساساات و نفس جنسی عبارت است از واکنش عااطفی انساان عزت

(. فاکتورهايی که ممکان اسات روی 2010، 4رفتارهای جنسی خودش  بث، جولین، آنتونی و میش 

های فیزيکی، بیماری، نابااروری، آزار اند از تجربه ناتوانايینفس جنسی اثر منفی بگذارند عبارتعزت

مطالعات بیشتر بر اين متمرکز شاده اسات کاه جنسی در دوران کودکی و در دوره بلوغ است. اکثر 

گیرد  داناش و طور منفی تحت تأثیر قرار مینفس جنسی توسط انوا  تجارب زندگی به گونه عزت

نفس در های عازت( يکی از جنباه2011  5(. در جديدترين تعري  از زينا و اسچوارز1390همکاران، 

نفس جنسای ی تأثیرگذار است که به آن عزتگیرد و بر رفتارهای جنسطی  مسائ  جنسی قرار می

                                                           

1. sexual bbehaviors 

2. Beth, Julien, Anthony & Michael 

3. Myers 

4. Beth, Julien, Anthony & Michael 

5. Zeanah & Schwarz 
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های ذهنی ها نسبت به ارزيابیهای عاطفی انساننفس جنسی عبارت است از واکنشگويند. عزتمی

( 2011(. زينا و اساچوارز  1393در مورد افکار، احساسات و رفتارهای جنسی خود  فرخی و شاره، 

 جنسای از بعاد اهمیات ياادگیری اولیاه، نفس ( باه عازت1984  1نفس هاارتربا بسط الگوی عازت

عنوان مال  ارزياابی افکاار، اند که هر شخص بهدرون سازی خانواده، همساون و جامعه اشاره کرده

هاا داناد. باه اعتقااد آناحساسات و رفتارهای جنسی خود آن را در تحول هنجارهاايش حیااتی می

دهاد. نفس جنسای آن تشاکی  میتش، پاياه عازاهای ذهنیواکنش عاطفی فرد نسبت به ارزيابی

عنوان متییار نفس جنسای باه( درباارة مؤلفاه عازت2006  2نتیجه پژوهش لیزا ، مارشاال و هلناا

دهنده رابطاه منفای عنوان متییر مستق  نشانهای جنسی، جسمی و عاطفی بهوابسته، سوءاستفاده

ءاساتفاده جسامی باا مؤلفاه های کنترل و قضاوت اخالقی با سوءاستفاده جنسی بود. سوبین مؤلفه

شناختی باا ای نداشت، ولی همبستگی منفی  شمگیری بین بدرفتاری رواننفس جنسی رابطهعزت

احسااس عادم جاذابیت، باا عادم ماديريت افکاار و  يژهونفس جنسی مشاهده شاد، باهمؤلفه عزت

( در ماورد 0042  3احساسات ارتباط منفی باويی داشت. پژوهش کاتلین، جسیکا، اساتفانی و لینادا

نفس، تنش عاطفی و رفتار جنسی در میان دختران نوجوان نشان داد داشتن تاريخچه ارتبااط عزت

نفس پاايینی نفس و تنش عاطفی رابطه دارد. نوجوانانی که عازتعنوان خط پايه، با عزتجنسی، به

ند. پاژوهش داشتند، زودتر فعالیت جنسی خود را آغاز کرده بودند و شرکای جنسای زياادی داشات

زن کاه  79نفس بار بخشاش ای عازت( دربارة نقش واساطه7200  4کاردی، میلیچ، هريس و کیرنز

تاريخچه قربانی شدن داشتند، نشان داد زنانی که عواط  منفی درباره خود داشاتند، بیشاتر ساعی 

کردند مسئله قربانی شادن را فراماوش کنناد و زناانی کاه عواطا  مثبات داشاتند، متجااوز را می

 نفس باويی بودند.بخشیدند. اين زنان دارای عزتمی

ر روی مسائ  و رفتار جنسی انجام شده ب های کمی، پژوهشیردر مدت  ند دهه اخ وجودينا با

رغم تمرکز نظری بر رشد مساائ  جنسای، تحقیقاات تجربای بیشاتر بار رفتاار وجود بهاين است، با

رو فقدان اطالعات درباره تعري  شخصای افاراد از اين ازاند. ها متمرکز بودهجنسی و باورها و نگرش

مسائ  جنسی،  گونگی هماهنگ کردن آن بسا جنبه هستی ديگر زندگی خود و  گونگی ارزياابی 

های جسمی و هیجانی است، به در  ناقصی از رفتاار جنسای شان که شام  پاسخرفتارهای جنسی

نفس جنسای از ديادگاه پژوهش به بررسای عازت در اين (.1996، 5منجر شده است  زينا و اسچوارز

( و ابعاد رفتار جنسی، جذابیت جنسی، کنترل جنسی و ادرا  بادنی پرداختاه 2012بازل و رزتال  

 .شده است

                                                           

1. Harter 

2. Lisak, Marsha & Helena 

3. Kathleen, Jessica, Stephanie & Lind 

4. Cardi, Milich, Harris & Kearns 

5. Zeanah & Schwarz 
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 روش 

تأها  بااوی م. جامعه آماری اين پژوهش کلیه زنان بوديابی زمینه ،روش پژوهش مطالعه حاضر

گیاری، . روش نموناهداشتندو توانايی خواندن و نوشتن  هبودکه ساکن شهر اصفهان  بودندسال  25

ای بوده است. در ابتدا شهر اصفهان در پنج طبقه شمال، مرکز، شار،، غارب و ای  ندمرحلهخوشه

 نفر که باه جوامام مسااوی و 30های باوتر از در نمونه کهينو با توجه به ا شدهجنوب شهر تقسیم 

نفار  32(، از هار منطقاه 1386تأثیری در نتايج ندارد  مولاوی، اند، حجم نمونه بزرگ انتخاب شده

ان تهیه انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه بدين صورت بوده است که ابتدا اسامی مناطق شهر اصفه

طور تصادفی از هر قسمت شمالی، جنوبی، شارقی، غربای و مرکازی ياک منطقاه انتخااب شد و به

صاورت تصاادفی در دساترس انتخااب و سال به 25باوی گرديد. سپس در اين مناطق زنان متأه  

 .ها تکمی  شدپرسشنامه

 گیريابزارهاي اندازه

هاای خودآماوزی های خودپنداره جنسای از آيتممقیاس ( SSCنفس جنسی )عزت پرسشنامه

نفس جنسی، خودکارآمدی جنسای های عزتبازل و رزتال هستند. اين شام  مقیاس 1996جنسی 

 هايی که برانگیختگی جنسی، کاوش، اضطراب و تعهد را اندازهنسی بود، با زيرمقیاسهای جو نگرش

نفس گويه دارد که حاس عازت 24نفس جنسی مقیاس (. مقیاس عزت2012گرفتند  ويالکس، می

 گزيناه ارزياابی   هاارهاای توساط هکند. در ابتادا ايان گوياافراد را در قلمروی جنسی ارزيابی می

(، بادون نظار 2(، مخاال   1گزينه کامال  مخاال    5ها را به ( اين گزينه1996ل  شدند که بازومی

نفس جنسای، گیری عازت( افزايش داد. اين مقیاس عالوه بر اندازه5( و کامال  موافق  4(، موافق  3 

ش قرار  هار زير مؤلفه رفتار جنسی، جذابیت جنسی، کنترل جنسی و ادرا  بدنی را نیز موردسنج

(. در 2005ساؤال را باه خاود اختصااص داده اسات  رازل،  6ها . هر يک از اين زيار مؤلفاهدهدمی

نفس ( انجام داده است ضرايت آلفاای کرونبااپ پاياايی مقیااس عازت2006ای که دياموند  مطالعه

ای  هاار گزارش کرد و ضرايت آلفای کرونبااپ را بار 87/0و برای زنان  84/0جنسی را برای مردان 

 80/0ان (، جذابیت جنسی  برای مارد82/0و برای زنان  79/0ه رفتار جنسی  برای مردان زير مؤلف

بارای  ( و ادرا  بادنی 83/0و بارای زناان  83/0(، کنترل جنسی  برای ماردان 83/0و برای زنان 

 ( گزارش نمود.78/0و برای زنان  77/0مردان 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

، تحلیاا  عاااملی 1اسااتودنت tمیااانگین، انحااراف معیااار، آزمااون  ازهااا وتحلی  دادهباارای تجزيااه

 و اساتفاده شاده اسات. جهات انجاام تجزياه 2اکتشافی، تحلی  عاملی تأيیدی و همبستگی پیرسون

                                                           

1 . Student's T 

2 . Pearson Correltion 
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 20 نسااخه 2ايمااوسافازار و نرم 24 نسااخه 1افاازار آمااری اس پاای اس اسهاای آماااری از نرمتحلی 

 .استفاده گرديد

 

 یافته ها

ساال سان  49ترين زن متأه  عضو نموناه و مسنسال  25فرد نمونه موردمطالعه  ترينسنکم

سال بوده است. همچنین  07/5سال با انحراف استاندارد  79/37داشت. میانگین سنی اعضای نمونه 

( 5/36نفار   58درصد( از اعضای نمونه تحصیالت سیک  داشاتند،  11نفر   18برحست تحصیالت 

درصاد( باه ترتیات دارای  6/39نفار   63درصاد( و  9/6نفار   11اند، شتهمدر  تحصیلی ديپلم دا

( درصد از زنان متأها  3/6نفر   10تنها  يتاند و درنهامدار  دانشگاهی کاردانی و کارشناسی بوده

آورده  1در زيار جادول شاماره اند. عضو نمونه دارای تحصیالت عالیه کارشناسی ارشد و دکترا بوده

 پرداخته است. 4و آزمون بارتلت 3KMOررسی کفايت حجم نمونه توسط آزمون شده است که به ب

 و بارتلت براي تعیین کفایت حجم نمونه KMOآزمون   1جدول 

 براي بررسی کفایت حجم نمونه KMOآزمون  77/0

 اسکوئر -کای 56/1281

 df 276 آزمون بارتلت

 سطح معناداری 01/0

وبی خاه مورد مطالعه برای اجرای پژوهش از کفايت بسایار که مالحظه می شود نمون طورهمان

ندارد میاانگین و انحاراف اساتا 2(. در ادامه به بررسای در جادول شاماره >01/0pبرخوردار است  

نفس جنسای های عزتهای آن به همراه ماتريس همبستگی عام نفس جنسی و مؤلفهمقیاس عزت

ن یین میزات. همچنین ضرايت آلفای کرونباپ برای تعبا نمره ک  در پايین قطر اصلی آورده شده اس

است با  معنادار P<05/0ضرايبی که در سطح  پايايی عوام  نیز در قطر اصلی نشان داده شده است.

باشند باا دو ساتاره نشاان داده شاده اسات. معنادار می P<01/0يک ستاره و ضرايبی که در سطح 

 باشند.بدون عالمت می باشند نیزضرايبی همبستگی که معنادار نمی

                                                           

1 . SPSS18/00 

2. Amos Graphics 20/00 

3 . Kaiser-Meyer-Olkin Meassure 

4 . Bartlett’s Test 
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نفس جنسیعزت دهندهیلهاي تشکضرایب پایایی و ماتریس همبستگی عامل  2جدول   

 میانگین عامل ردیف
انحراف 

 استاندارد
1 2 3 4 5 

     (76/0  86/7 33/64 نفس جنسیعزت 1

    (71/0  60/0** 39/3 52/15 رفتار جنسی 2

   (64/0  41/0** 62/0** 13/4 30/14 جذابیت جنسی 3

  (62/0  36/0** 37/0** 55/0** 12/3 83/17 کنترل جنسی 4

 (60/0  35/0** 41/0** 39/0** 56/0** 87/2 67/16 ادرا  بدنی 5

اسات. میاانگین  86/7و انحراف استاندارد  33/64نفس جنسی زنان متأه  برابر با میانگین عزت

، 52/15سی و ادرا  بدنی باه ترتیات برابار باا نجهای رفتار جنسی، جذابیت جنسی، کنترل مؤلفه

. ضريت گزارش شده است 87/2و  12/3، 13/4، 39/3با انحراف استاندارد  67/16و  83/17، 30/14

اده از و با اساتف 76/0نفس جنسی برابر با پايايی با استفاده از روش آلفای کرونباپ برای مقیاس عزت

، 71/0ارش شاد. پاياايی مؤلفاه رفتاار جنسای برابار باا گاز 82/0روش تصنی  پايايی کلی برابر با 

مشخص شده است. تماام ضارايت  60/0و ادرا  بدنی  62/0، کنترل جنسی 64/0جذابیت جنسی 

هاای ها در سطح خوب و مطلوبی قارار دارناد. ضارايت همبساتگی عام پايايی آلفای کرونباپ عام 

باا مقیااس کلای خطاای شاناختی باه  رفتار جنسی، جذابیت جنسی، کنترل جنسی و ادرا  بدنی

 P<01/0گزارش شده کاه تماام ايان ضارايت در ساطح  56/0و  55/0، 62/0، 60/0ترتیت برابر با 

هاا پایش از  ارخش و مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعی عام  3معنادار است. در جدول 

ز ياک اويژه آنهاا بایش  عام  اولی که مقدار 4پس از  رخش آورده شده است. در اين جدول تنها 

 تند.کمتر از يک داش يژههای خرد ديگر مقدار وبود آورده شد. عام 
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مورد مطالعه واریانس کل تبیین شده در نمونه  3جدول   

 پس از چرخش  پیش از چرخش عامل

مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 61/9 18/35 18/35  79/6 12/30 12/30 

2 31/4 69/14 87/49  21/4 41/16 53/46 

3 59/3 58/12 45/62  77/2 39/14 92/60 

4 02/3 19/11 64/73  43/2 99/12 64/73 

ها درصد واريانس ک  سؤال 74عام  اول نزديک به  4توان گفت می 3با توجه به جدول شماره 

ياانس درصاد کا  وار 12/30 يیتنهاول بهباشد. عام  ا. اين مقدار بسیار خوبی میکندمی یینرا تب

 درصد از وارياانس 39/14درصد از واريانس، عام  سوم  41/16کند. عام  دوم می یینها را تبسؤال

بارهای عاملی  4کند. در جدول شماره درصد از واريانس سؤاوت را تبیین می 99/12و عام  آخری 

اند. دهشبا قلم پررنگ درج  کنندهیین. بارهای عاملی تعها نشان داده شده استروی عام  هایسؤال

 ار عاملی صورت گرفته است.بها بر اساس بیشترين ها به عام اختصاص سؤال

نفس جنسیماتریس عوامل چرخش یافته پرسشنامه عزت  4جدول   

 4 3 2 1 سؤاالت عامل

 رفتار جنسی

5 

8 

9 

15 

17 

23 

70/0 

36/0 

61/0 

32/0 

38/0 

38/0 

- 

- 

37/0 

- 

- 

- 

30/0 

31/0 

- 

- 

- 

- 

46/0 

- 

- 

- 

18/0 

- 
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 4 3 2 1 سؤاالت عامل

 جذابیت جنسی

1 

3 

10 

11 

20 

24 

41/0 

- 

- 

- 

- 

- 

61/0 

33/0 

33/0 

53/0 

48/0 

40/0 

- 

- 

25/0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37/0 

- 

- 

 کنترل جنسی

6 

7 

13 

14 

19 

21 

- 

- 

40/0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32/0 

- 

36/0 

87/0 

66/0 

36/0 

75/0 

30/0 

27/0 

24/0 

- 

- 

- 

- 

 ادراک بدنی

2 

4 

12 

16 

18 

22 

- 

26/0 

- 

- 

- 

- 

31/0 

- 

- 

38/0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29/0 

- 

48/0 

33/0 

35/0 

55/0 

55/0 

31/0 

د سؤاوت بیشترين باار عااملی خاود را روی عاما  مرباوط باه خاو 4با توجه به جدول شماره 

بار روی عاما  کنتارل جنسای و  7مرباوط باه ساؤال شاده کنند. بیشترين بار اعمالبارگذاری می

ها بار روی باشد. برخی ساؤالاز عام  کنترل جنسی می 21شده مربوط به سؤال کمترين بار اعمال

 ناان اند اما اين مقدار در مقايسه با بار عاملی مرباوط باه عاما  آنعوام  ديگر هم بارگذاری کرده

ورده آ 2/0لود شده است. در اين جادول بارهاای زيار نیست که گفته شود سؤالی بر روی دو عام  

منظور بررسی اعتبار سازه پرسشانامه، باا اساتفاده از به (.1387نشده است  صدرالسادات و مینايی، 

  مؤلفه و مقیاس کلی مورد بررسی قرار گرفته شد. در شاک 4افزار لیزرل مدل پیشنهادی روابط نرم

ر دبه نمايش  رهای استاندارد شده بر روی هر يک از بازوهای آناين مدل همراه با میزان با 1شماره 

 .آمده است
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نفس جنسیپیشنهادي مقیاس عزت شدهیممدل ساختاري ترس  1شکل   

توان بیان داشت که تمام سؤاوت باا عاما  مارتبط باه خاود باار عااملی می 1با توجه به شک  

باشد. دار میمعنی >05/0Pشده در شک  در سطح اند. تمام مقادير نشان داده مناسبی را نشان داده

پاردازيم. های بارازش میها، به بررسی شااخصجهت تعیین کفايت برازش الگوی پیشنهادی با داده

، 1GFI ،90/0=2AGFI ،87/0=3TLI ،90/0=4IFI=89/0 های برازناااادگی عبااااارت ازشاااااخص

92/0=5CFI  6=06/0وRMSEA  ح مطلاوب و خاوبی قارار ها در ساطباشد. تمام ايان شااخصمی

باشد، در دار نمیمعنی P>05/0در سطح  87/16(. اين مدل با مقدار خی اسکای 2011دارند  ويرا، 

ها برازش خوبی دارد. جهت بررسی هنجاريابی پرسشنامه، نتیجه مدل ترسیمی پیشنهاد شده با داده

درصاد ارائاه  90و  80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10هاای هنجارهای صدکی برای زنان در دهک

 آورده شده است. 5شده است. هنجارهای صدکی سنی برای زنان در جدول شماره 

                                                           

1. Goodness of Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. Tucker-Lewis index 

4. Incremental fit index 

5. Comparative Fit Index 

6. Root Mean Squared Error of Approximation 
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ها براي نمونه مورد مطالعههنجارهاي صدکی مقیاس  5 جدول  

 مقیاس
 هاصدک

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

نفس عزت

 جنسی
56 58 60 62 64 66 69 71 75 

 20 18 17 16 16 15 14 13 11 رفتار جنسی

جذابیت 

 جنسی
10 11 12 13 14 15 17 18 20 

 22 21 19 18 18 17 16 15 14 کنترل جنسی

 20 19 18 17 17 16 15 14 13 ادراک بدنی

نفس جنسی به دست در عزت 56بیش از  درصد زنان متأه  نمره 90با توجه به جدول باو 

اند. در بعد رفتار ردهنفس جنسی کست کدر عزت 75باوتر از  هدرصد نمر 10آورند و تنها می

ک نهم و ده 10و  11دهک اول مربوط به م زنان به ترتیت برابر با  جنسی و جذابیت جنسی نمره

 14به ترتیت  گزارش شده است. در بعد کنترل جنسی و ادرا  بدنی نیز دهک اول زنان 20برابر با 

 . باشدمی 20و  22است و دهک نهم عبارت از  13و 

 و نتیجه گیريث بح

نفس جنسی سنجی پرسشنامه عزتهای روانمنظور بررسی هنجاريابی و شاخصهاين پژوهش به

 SSC) سنجی پرسشنامه مشخص گرديد اين پرسشنامه از های روانانجام گرفته است. با بررسی

( و 1996پايايی و ثبات درونی خوبی برخوردار است. ضريت پايايی کلی پرسشنامه از گزارش بازل  

های رفتار جنسی، های بازل ضريت پايايی عام ( کمتر است. در مقايسه با گزارش2012  داسچ

گزارش کرده و تنها ضريت آلفای  کمتر از مقداری است که بازل جذابیت جنسی، ادرا  بدنی

ول ا باشد.  هار مقدار ويژهبیشتر می بازل شدهکرونباپ تعمیم کنترل جنسی از مقدار گزارش

کند که در مقايسه با تحقیقات صورت گرفته در درصد از ک  واريانس را تبیین می 64/73مجموعا  

ها بر روی (. بارهای لود شده زير مقیاس2012، و داسچ 1996خارج از کشور همخوان است  بازل، 

یشتر ( نشان داد هر زير مقیاس ب2012  است و همانطور که داسچ شدهیکصورت تفکها بهعام 

رو بر روی عام   30/0ها باری بیشتر از لود را بر روی عام  خود دارد. البته برخی از زير مقیاس

های تجديد اصالحاتی های زير مقیاسديگری داشتند که برای اين مهم بايد اندکی در پرسش
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در  سنجی مطلوبیهای روانتوان اذعان کرد که اين پرسشنامه از شاخصهصورت گیرد. در ک  می

نفس جنسی و ابعاد رفتار جنسی، جامعه هدف برخوردار است و ابزار مناسبی برای سنجش عزت

جذابیت جنسی، کنترل جنسی و ادرا  بدنی است. البته وزم به ذکر است نتايج حاصله اين 

ی هاصورت کلی بسط داد اما برای استفاده برای گروهتوان به تمام زنان جامعه ايران بهتحقیق را می

خاص جامعه ازجمله دانشجويان، مردان، اقشار خاص جامعه و غیره نیازمند به هنجاريابی اين 

توان  نین برداشتی کرد که اين باشد. همچنین نمینامه در سطح خاص جامعه میشپرس

سنجد بلکه نفس جنسی را مینامه موجود است و به بهترين شیوه عزتنامه بهترين پرسشپرسش

ر آينده مجموعه عوام  بهتری برای شناخت و تبیین خطاهای شناختی معرفی گردد احتمال دارد د

که بايد با ابزارهای گذشته نیز مقايسه تطبیقی صورت گیرد. همچنین بايد برای استفاده از و يا اين

تر ديگری بر اقشار ديگر جامعه صورت گیرد. همچنین اين پرسشنامه در جامعه تحقیقات جامم

که به مشکالت ازجمله هايی های جوان، زوجاز اين پرسشنامه در امور خانواده و زوج برای استفاده

نهايت پیشنهاد  اند بايد تحقیقات تکمیلی ديگری نیز صورت گیرد. درگیر شدهطال، گريبان

نفس ( و عزتSSEI-W-SF  نفس جنسی زنانهای عزتگردد که اين پرسشنامه با پرسشنامهمی

 .بررسی شود (RCSEIکوپر اسمیت  

 منابع

ماعی و آموزش اخالق، رفتار اجت(. 1387و هريس، مژگاان.   .،نوری، ناهید .،جان بزرگی، مسعود

 . تهران: انتشارات ارجمند.قانون پذیري به کودکان

 (. رابطا  باین1390و سالیمی نیاا، نارگس.   .،بهمنای، زهارا .،رضابخش، حساین .،دانش، عصمت

فصلنامه های آن در دانشجويان زن دانشگاه. نفس جنسی و مؤلفههای فرزندپروری با عزتشیوه
 .55-39. 3، شماره 5، سال شناسی کاربردیروان

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159315 

های روانسنجی نساخه فارسای فارم کوتااه شااخص (. ويژگی1393  و شاره، حسین. .،فرخی، سحر

، 3ال بیساتم، شاماره ، سامجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی اياراننفس جنسی زنان. عزت

353-363. 
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2240&sid=1&slc_lang=fa 

راهنماي سنجش رواندی بدراي روانشناسدان بدالینی، مشداوران و (. 1997مارنات، گ. گ.  

تشاارات (. تهاران: ان1384، ترجمه حسن پاشا شريفی و دکتر محماد نیکخاو  پزشکانروان

 سخن.

 .SPSS هاي روانشناسی با برنامدهتحلیل داده(. 2008رزمری، س.   .، وريچارد،   .،نیکال، ب

 (. تهران: نشر دوران.1389لی صمدی  آبادی و سید عترجمه خديجه علی

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159315
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2240&sid=1&slc_lang=fa
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آبااد، فرشاته مارادی و . ترجمه مهدی رحماانی ملکلیزرل کاربردي در عمل(. 2011ويرا، آ.ل.  

 .(. اصفهان: آسمان نگار1393زهره لطیفی  
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