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 تیرضا اسیمق ينسخه فارس يروانسنج هایيژگیوهدف مطالعه حاضر، بررسي   هدف:

پژوهش از نوع توصیفي بود. جامعه آماری، روش پژوهش:  بود. (NSSS) دیجد يجنس

کننده به مراکز مشاوره منطقه دو شهر تهران بود. شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه

زن و  070نفر ) 092ها تعداد انتخاب و از بین آنصورت تصادفي ساده مرکز به  6تعداد 

 تیارض اسیمقگیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزار مورد استفاده مرد( با روش نمونه 000

بود. برای بررسي روایي سازه مقیاس از تحلیل عاملي تأییدی و پایایي آلفای  دیجد يجنس

 SPSSو  LISRELافزار استفاده از نرمها با کرونباخ و ضریب باز آزمایي استفاده شد. داده

 در ساختار عاملي دیجد يجنس تیرضا اسیمقنتایج نشان داد که  ها:یافتهتحلیل شد. 

مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملي تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب بازآزمایي حاصل 

آلفای کرونباخ کل ای برآورد شده است. ضریب از اجرای این آزمون در فاصله یک هفته

توان نتیجه مي گیری:نتیجه برآورد شده است. 52/2و ضریب باز آزمایي آن،  52/2مقیاس، 
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 مقدمه

ر، ، آلمیدا، ساکالوک، فیشرضایت جنسي یک ساختار اساسي در مطالعه تمایالت جنسي انسان است )پچورو

ست و به ارزیابي 0200و همكاران،  دیویس سان ا سي در ان سخ جن سي آخرین مرحله از پا ضایت جن (. ر

شاره دارد. رضایت جنسي احساس دلپذیری را  شتن روابط جنسي خود ا شتن یا ندا ذهني فرد از دوست دا

ست که موجب اطمینان و اعتماد  ضایت هیجاني فرد ا سماني مربوط به ر شي از عمل ج به دربر دارد که نا

سطوح نفس فرد در مي سطوح باالی کیفیت زندگي و عزت نفس و  سي با  ضایت جن سطوح باالی ر شود. 

ست. عالوه بر این  صور از خود در ارتباط ا سالمت جسماني و ت شكالت  ضطراب، تنش، م سردگي، ا پایین اف

-كوتوز، اسروی-، کاماچوپرز-کننده رضایت جنسي است )فلورسبینيعزت نفس و تصور ذهني از بدن پیش

های مهم ارزیابي رضرایت جنسري، اسرتفاده از (. یكي از روش0200، اسرپینوسرا-ایبراو  لونا-پونز، سرروانتز

های کوتاه و در عین حال دارای روایي و پایایي مناسرب اسرت. مقیاس رضرایت جنسري جدید پرسرشرنامه

(NSSS یک ابزار مفید برای ارزیابي رضایت جنسي است که براساس نظریه )فتوس بنكرافت، لو سه پنجره

؛ NSSS-S( و فرم کوتاه آن )K=02؛ NSSS. این مقیاس جدید )اسررت ( سرراخته شررده0220و النگ )

K=00گیری رضایت های خودگزارشي چند بعدی )لذت، رضایت و ارگاسم( هستند که برای اندازه( مقیاس

گیری جنسرري و به جنسرریت، جهتاند و نسرربت جنسرري در هر دو نمونه بالیني و ریر بالیني طراحي شررده

پرز و -؛ فلورس0202، ، سرراکالوک، فیشررر، دیویس و همكارانوضررعیت رابطه خن ي هسررتند )میلهاوسررن

 (.0200همكاران، 

در کرواسي و ایاالت متحده با استفاده از هفت نمونه مستقل  NSSSساخت و اعتباریابي اولیه دو فرهنگي 

سنین شرکت 0222با بیش از  شد و دو خرده مقیاس  05 -22کننده در  آیتمي را بوجود  02سال انجام 

مانند کیفیت و فراواني )آمد: خرده مقیاس خودمحور که مربوط به تجربیات و احسرراسررات شررخصرري فرد 

( است و خرده مقیاس همسر/ فعالیت جنسي محور )مانند اعتماد، تعهد احساس، ارگاسم و هیجان جنسي

(. نسخه کوتاه 0200پرز و همكاران، -؛ فلورس0202، و همكاران و صمیمیت هیجاني با همسر( )میلهاوسن

های بالیني و ریر بالیني ساخته شد در پژوهش NSSSمتعاقباً به منظور تسهیل استفاده از  NSSS-Sیا 

های کانادایي، ایاالت نمونه در NSSS-S و اعتباری مانند مقیاس کامل برخوردار اسرررت. اخیراً و از روایي 

؛ 0202، و همكاران متحده، کرواسرري، اسررپانیایي، پرتقالي و آلماني اعتبارسررنجي شررده اسررت )میلهاوسررن

چورو و ؛ پ0200، بورویالردو  ، بوشررركو؛ اسرررتولهوفر0200، ریسو ، هربنیک، فورتنبری، سررراندرز مارک

و  ، استراب، کروگر؛ هوی0206، کارنو-پارنو  رودریگوئز-آگیز، آالرگوئز-، فرناندز؛ استریزی0206همكاران، 

 (.0209، فرانز-برنک

ای از مردان و زنان ریر دگرجنسگرای های دانشجویي و جامعه دو فرهنگي و نمونهسازگاری دروني در نمونه

باال بود  مل  کا یاس  یب  =2990-2996)کروات برای مق به ترت یاس ) باخ(، برای دو خرده مق -2990کرون

2990=  2992-2990و=( سخه کوتاه ست. هیچ=2992-2990( و  برای ن شده ا گونه تفاوت ( گزارش 

شد )میلهاوسنتوجهي از نظر جنسیتي یا جهتقابل (. در نمونه 0202، و همكاران گیری جنسي مشاهده ن

در نمونه  (.0209( بدسررت آمد )هوی و همكاران، =2996ی نسررخه کوتاه )آلماني سررازگاری دروني برا
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و  2957ها )( و خرده مقیاس=2990در هر دو مقیاس کامل ) NSSS-Sاسرررپانیایي سرررازگاری دروني 

2955=ضایت سن( ر سجي (. یافته0202، و همكاران بخش بود )میلهاو شابهي در پژوهش اعتبارن های م

برای خرده  2959و  2990برای مقیاس کامل و  2990که در آن آلفای کرونباخ   سپرتقال نیز گزارش شده ا

 (.0206ها بدست آمد )پچورو و همكاران، مقیاس

( در یک دوره یک ماهه =009Nدر یک نمونه از دانشجویان کروات ) NSSS-Sو  NSSSروایي بازآزمون 

(. مقدار 0202، و همكاران میلهاوسررن) شرردتری در میان زنان گزارش بخش بود و ارتباطات قویرضررایت

-NSSS( گزارش شد که در آن روایي بازآزمون 0200( در پژوهش مارک و همكاران )50/2پذیری )قیاس

S ها نشررران دادند که مقیاس . به طور کلي پژوهشو ماه ارزیابي شررردپس از دNSSS-S  از ثبات دروني

( مناسرربي برخوردار اسررت )اسررتولهوفر و همكاران، =2970rو  2950( و ثبات بازآزمون )=2992و  2996)

(. با توجه به مطالب گفته شررده هدف این پژوهش سررنجش ویژگي های 0200؛ مارک و همكاران، 0200

 بود و به سئواالت زیر پاسخ داده شد:( NSSSروانسنجي نسخه فارسي مقیاس جدید رضایت جنسي )

 شود؟ميهای گردآوری شده حمایت وسیله داده آیا ساختار عاملي مقیاس جدید رضایت جنسي را به .0
 

 پژوهش روش

شنامه مذکور به روش  س ست که در آن پر سنجي ا ضر از نوع اعتبار  Forward-Backwardپژوهش حا

شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه شد. جامعه آماری،  شهر ترجمه  شاوره منطقه دو  کننده به مراکز م

 000زن و  070نفر ) 092صورت تصادفي ساده انتخاب و نمونه آماری به حجم مرکز به 6تهران بود. تعداد 

سي در اختیار آزمودنيمرد( به روش نمونه سخه فار سپس ن شدند.   سترس انتخاب  های متاهل گیری در د

آزمودني به عنوان نمونه در پژوهش شرررکت کنند. داده های  02قرار گرفت تا زماني که به ازای هر سرروال 

شرکت کنندگان در 0022هش طي مدت دو ماه )آذر و دی ماه این پژو شد که در نهایت تعداد  ( گردآوری 

 سال رسید.  76-00نفر در رنج سني  092این پژوهش به 

 ابزار پژوهش

سي: . 1 ضایت جن ( و فرم K=02؛ NSSSمقیاس رضررایت جنسرري جدید )فرم کوتاه مقیاس جدید ر

ستند که ( مقیاسK=00؛ NSSS-Sکوتاه آن ) سم( ه ضایت و ارگا شي چند بعدی )لذت، ر های خودگزار

اند. چارچوب مفهومي گیری رضررایت جنسرري در هر دو نمونه بالیني و ریر بالیني طراحي شرردهبرای اندازه

NSSS های مختلف رضررایت جنسرري گیرد، بر جنبهدرماني جنسرري  نشررأت مياز ادبیات مشرراوره و روان

گیری جنسي و وضعیت رابطه خن ي است. ساخت و اعتباریابي اولیه سبت به جنسیت، جهتتمرکز دارد و ن

 0222در کرواسررري و ایاالت متحده با اسرررتفاده از هفت نمونه مسرررتقل با بیش از  NSSSدو فرهنگي 

شود تا میزان دهندگان خواسته ميسال انجام شد. برای هر مورد، از پاسخ 22-05کننده در سنین شرکت

ستفاده از مقیاس  6یت خود را از زندگي جنسي خود در رضا ای لیكرتي زیر ارزیابي درجه 2ماه گذشته با ا

ستم(،  0کنند:  ضي نی صالً را ضي هستم(،  0)ا ضي هستم(،  0)کمي را ضي  0)به طور متوسط را )خیلي را

س همسر/فعالیت (، خرده مقیا02-0)بسیار زیاد راضي هستم(. خرده مقیاس خودمحور )موارد  2هستم( و 

، 00، 00-02، 5، 6-2، 0-0)موارد  NSSS-S( و 02-0)موارد  NSSS(، 02-00جنسررري محور )موارد 
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سبه مي09-02، 07 سط جمع موارد مربوطه محا سطوح بالتری از ( تو شان دهنده  شوند و نمرات باالتر ن

های طیف موردی از آیتم 02ها بر روی یک مجموعه اولیه تجزیه و تحلیل اولیه مؤلفه رضایت جنسي است.

حل عاملي را نشرران داد پنج لیكرتي انجام گرفت. روش تحلیل عاملي ابلیمین با اسررتخراو و چرخش دو راه

آیتم از مجموعه اولیه  02ها ثابت بودند. با اسرررتفاده از هر دو ویژگي آماری و مرتبط با محتوا که در نمونه

یاس  ند و دو خرده مق یاس آیتمي را بوج 02حفظ شرررد یاس خودمحور و خرده مق ند: خرده مق ود آورد

در  NSSSمتعاقباً به منظور تسرهیل اسرفاده از  NSSS-Sهمسرر/فعالیت جنسري محور. نسرخه کوتاه یا 

های بالیني و ریر بالیني سررراخته شرررد و از روایي و اعتباری مانند مقیاس کامل برخوردار اسرررت. پژوهش

های اسررپانیایي، پرتقالي و آلماني اعتبارسررنجي شررده اسررت. هر دو ابزار ترجمه نمونه در NSSS-S اخیراً 

همچنین در پژوهش آنالین انجام  -حل عاملي را ارائه دادندسرررنجي دقی  و دو راههای روانشرررده ویژگي

 ( نیز این نتایج بدست آمد. =002Nگرفته در ایاالت متحده )

نه گاری دروني در نمو نههای دانشرررجسرررراز عه دو فرهنگي و نمو جام نان ریر ویي و  ای از مردان و ز

باال بود )دگرجنس مل  کا به  =2990-2996گرای کروات برای مقیاس  باخ(، برای دو خرده مقیاس ) کرون

( گزارش شررده اسررت. =2992-2990( و  برای نسررخه کوتاه )=2992-2990و  =2990-2990ترتیب 

گیری جنسرري مشرراهده نشررد. در نمونه اسررپانیایي جنسرریتي یا جهتتوجهي از نظر گونه تفاوت قابلهیچ

( =2955و  2957ها )( و خرده مقیاس=2990در هر دو مقیاس کامل ) NSSS-Sسرررازگاری دروني 

فای که در آن آل های مشابهي در پژوهش اعتبارنسجي پرتقال نیز گزارش شده استبخش بود. یافتهرضایت

باخ  م 2990کرون کا یاس  یاس 2959و  2990ل و برای مق بازآزمون برای خرده مق مد. روایي  بدسرررت آ ها 

NSSS  وNSSS-S ( 009در یک نمونه از دانشرجویان کرواتN=در یک دوره یک ماهه رضرایت ) بخش

( در پژوهش مارک و همكاران 2950پذیری )تری در میان زنان گزارش شد. مقدار قیاسبود و ارتباطات قوی

پس از دو ماه ارزیابي شررد. در حمایت از اعتبار  NSSS-Sدر آن روایي بازآزمون ( گزارش شررد که 0200)

ماده تک  یت جنسررري ) یک مقیاس جهاني رضرررا در  NSSS/NSSS-Sهای ای( و مقیاسهمگرا بین 

نادار و قویپژوهش باط مع كاران ارت مارک و هم قال و پژوهش  یه، پژوهش پرت و  NSSSای بود. های اول

NSSS-S  معناداری با مقیاس عمومي رضرررایت از زندگي ارتباط دارد. همبسرررتگي منفي به طور م بت

( و همبستگي م بتي با صمیمیت 0996معناداری با نمرات مقیاس کوتاه شده مالل جنسي )وات و اوینگ، 

رابطه، روابط با همسررر در مورد ارتباط جنسرري و وضررعیت رابطه در میان دانشررجویان زن و مرد کروات و 

به طور متوسرررطي با مقیاس عمومي رضرررایت از رابطه  NSSS-Sبر این، ه یافت شرررد. عالوهایاالت متحد

به طور معناداری با جستجوی احساس جنسي و )به  NSSS-Sو  NSSSهمبستگي دارد. نسخه پرتقالي 

های دلبسررتگي اجتنابي و ای( با مالل جنسرري همبسررتگي دارد. پژوهشرري در رابطه با سرربکطور منفي

گزارش داد. تفاوت  NSSSیت جنسي رابطه منفي معناداری بین دلبستگي ناایمن و نمرات مضطرب و رضا

کنندگان یک نمونه بالیني از افرادی که تحت در میان شرکت NSSS-Sو  NSSSمعنادار میانگین نمرات 

میانگین سرررني( با نمونه همتای ریر بالیني بزرگي یافت شرررد.  =20N= ،0096درمان جنسررري بودند )

سي پاییني گزارش کردند )محدوده مقدار شرکت ضایت جن سي به طور مرتب ر شكالت جن  dکنندگان با م
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صي با -0909تا  -0927کوهن از  شخی ستقل  NSSS-Sو  NSSS(. تحلیل ت که  –به عنوان متغیرهای م

درصد  7996درصد  5290به ترتیب  -یني و ریربالیني انجام شده استبیني عضویت در نمونه بالجهت پیش

 بندی کرد.از موارد را به درستي مقوله

نسخه اصلي مقیاس جدید رضایت جنسي از زبان انگلیسي به فارسي ترجمه شد، سپس ترجمه  روش اجرا.

دیگر ا با یکهز نظر تفاوتفارسي آن توسط فرد دیگری به انگلیسي برگردانده شد و مجدد دو نسخه انگلیسي ا

شناسي و مشاوره مورد بررسي قرار گرفت. نفر از اساتید روان 7مورد مقایسه قرار گرفتند. ترجمه نهایي توسط 

ز گیرد و نیهای موضوع را در بر مينامه تمام جنبهکه آیا پرسشاین افراد درجه مفهوم بودن سئواالت و این

نامه در گروهي متمرکز متشكل های پرسشرسي قرار دادند. سپس آیتمنامه را مورد برشكل ظاهری پرسش

ها، مورد بررسي و اصالح قرار زن متأهل، یک به یک خوانده شد و هرگونه ابهام در آیتم 02مرد و  02از 

ها سال از زمان ازدواو آننامه بین زنان و مردان متأهل که حداقل یکگرفت. پس از انجام این مراحل پرسش

های سراها و خانهشته بود، توزیع شد. شیوه اجرا به صورت فردی و محل اجراء در مراکز مشاوره، فرهنگگذ

دهي به سئواالت، هدف پژوهش و ضرورت نامه توضیحاتي درباره نحوه پاسخسالمت بود. قبل از ارائه پرسش

های آنان محرمانه خواهد شد که پاسخ ها ارائه گردید. عالوه بر این به افراد اطمینان دادههمكاری صادقانه آن

توانند آدرس پست ماند و در صورتي که تمایل دارند از نتیجه عملكرد خود آگاهي حاصل کنند، مي

 شده برای پاسخدهي به الكترونیكي خود را نوشته تا نتیجه به آدرس آنان فرستاده شود. مدت زمان صرف

ها کار نامهآوری پرسشدقیقه در نوسان بود. بعد از جمع 02تا  02سواالت از سوی افراد به طور تقریبي بین 

ی هامعیار و روشهای آمار توصیفي مانند میانگین و انحراف گذاری انجام شد. در این بررسي از شاخصنمره

ار افزآماری از جمله آلفای کرونباخ، ضریب همبستگي ساده، تحلیل عاملي به کمک روش تأییدی و نرم

Lisrel 8.80  .بهره گرفته شد 

 
 

 هایافته

گیری ( بود که با روش نمونه%9/00نفر مرد ) 000( و %5/27نفر زن ) 070نفر،  092نمونه پژوهش شامل 

توان گفت که از نظر سني، حداقل و حداک ر در دسترس انتخاب شدند. به لحاظ توزیع جمعیت شناختي مي

نفر دیپلم و زیر  99سال(؛ و از نظر تحصیالت  50/20 سال )میانگین 60و  07ها به ترتیب سن آزمودني

ارشد و باالتر نفر کارشناسي 60(، %5/02نفر کارشناسي ) 026(، %2/9نفر فوق دیپلم ) 05(، %0/00دیپلم )

 ( بودند. 6/02%)

 تحلیل عاملي تأییدی

( 0توزیع متغیرها، ( نرمال بودن0هایي شامل: فرضگیری، پیشاندازه قبل از بررسي چگونگي برازش مدل

( مدلي 0متغیرهای مشاهده شده چندگانه )داشتن حداقل دو متغیر مشاهده شده برای هر متغیر نهفته(، 

مورد بررسي قرار گرفت. رعایت  گیری در ای بودن مقیاس اندازه( فاصله0شده، بیش از حد مشخص

بودن در نرم افزار لیزرل بررسي شد مالفرض اول با توجه به نتایج آزمون تک متغیره و چند متغیره نرپیش

ودن بها از روش برآورد مقاوم در برابر نقض نرمالبودن در تعدادی از متغیرهو با توجه به رد شدن فرضیه نرمال
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و  افزار لیزرلدادهای نرمشود. همچنین بروناستفاده شد که در قسمت برآورد پارامترها به آن پرداخته مي

عدم »و « مدلي بیش از حد مشخص شده»های فرضگیری نشان داد که پیشهای اندازهمدلیافتن برازش

یری با گای بودن مقیاس اندازهبین متغیرها نیز رعایت شده است و نهایتاً مفروضه فاصله« خطي چندگانههم

های پژوهش با هگیری دادها مورد تأیید قرار گرفت. ابتدا برازش آماری مدل اندازهتوجه به ماهیت داده

 ، مورد بررسي قرار گرفت. مدل مورد بررسي شامل مدل تک بعدیLISREL8.80 استفاده از نرم افزار

بارهای  0بود. در جدول  جدید رضایت جنسيخرده مقیاس روی یک عامل مقیاس  0استرکبین، با بار شدن 

داری پارامترها و ضریب تبیین پارامترها يبرای بررسي معن tعاملي، خطای استاندارد برآورد پارامترها، آزمون 

نمایي مقاوم در برابر نقض ارائه شده است. با توجه به نقض مفروضه نرمال بودن از روش بیشینه درست

شاخص  :های زیر برای برازش مدل استفاده شدبرای برآورد مدل و از شاخص مفروضه نرمال بودن توزیع

 (، شاخص نیكویي برازشdf/χ2) (، شاخص نسبت مجذور خي بر درجه آزادیχ2) بنتلر-ساتورا مجذور خي

(GFIشاخص نیكویي برازش انطباقي ،) (AGFIشاخص برازش مقایسه ،)ای (CFI خطای ریشه مجذور ،)

 (.RMR) مانده ریشه مجذور میانگین( و باقيRMSEA) میانگین تقریب
 

 های مقیاس جدید رضایت جنسي.  نتایج تحلیل عاملي تأییدی سوال1جدول 

R2 t. value S.E. گویه بارهای عاملي 

60/2 95/02 06/2 70/2 0 

00/2 60/00 22/2 62/2 0 

02/2 79/00 60/2 70/2 0 

25/2 09/00 00/2 52/2 0 

70/2 67/05 00/2 77/2 2 

07/2 02/02 06/0 00/2 6 

07/2 69/9 95/2 09/2 7 

00/2 69/7 52/2 06/2 5 

60/2 70/00 09/2 06/2 9 

20/2 22/00 29/2 09/2 02 

00/2 06/5 26/0 02/2 00 

00/2 05/5 20/0 00/2 00 

02/2 90/0 90/0 05/2 00 

00/2 90/00 52/2 05/2 00 

270/2 02/0 92/0 70/2 02 

02/2 50/02 50/2 05/2 06 

296/2 92/0 97/0 02/2 07 

07/2 09/6 02/0 05/2 05 

05/2 62/00 50/2 72/2 09 

00/2 00/7 20/0 02/2 02 
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به صررورت مقادیر بارهای  يجنسرر تیرضررا دیجد اسیمقنتایج تحلیل عاملي تأییدی سررواالت  0در جدول 

ستاندارد برآورد بارهای عاملي )(.P. Eعاملي ) سي معني t(، مقادیر .S. E، خطای ا داری بارهای برای برر

سؤاالت روی عامل مربوطه ) ضریب تعیین هر یک از  سي مقادیر بارهای 2Rعاملي و  ست. برر شده ا ( ارائه 

 (..P. E >290عاملي حاکي از آن است بارهای عاملي در حد رضایت بخشي است  )

 

 يجنس تیرضا دیجد اسیمقهای تحلیل عاملي تأییدی شاخص .2جدول 

 

ها برازش خوبي دارد، یعني بررسي میزان تفاوت برازش مدل مورد بررسي حاکي از آن است که مدل با داده

های برازش مدل حاکي از آن کند. بررسررري شررراخصحمایت مينتایج پژوهش از مدل تک عاملي متمایل 

ها دارد. اگر مجذور خي از لحاظ آماری معنادار نباشد، است که مدل مورد نظر برازش نسبتاً مطلوبي با داده

رالباً معنادار است و از این  022تر از های بزرگاما این شاخص در نمونه؛ دال بر برازش بسیار مناسب است

مناسرربي برای سررنجش برازش مدل نیسررت. اگر شرراخص نسرربت مجذور خي بر درجه آزادی، رو شرراخص 

شان مي 0تر از کوچک سیار مطلوب را ن شد برازش ب شاخصبا تر بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهای دهد. اگر 

باشررد بر برازش بسرریار مطلوب و بسرریار  22/2تر از کوچک RMRو  RMSEAهای و شرراخص 92/2از 

و  RMSEAهای و شرراخص 92/2تر از بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهای خوب داللت دارد و اگر شرراخص

RMR شاخص 25/2تر از کوچک شد بر برازش مطلوب و خوب داللت دارد. در نتیجه  ، CFI ،GFIهای با

RMSEA ب داللت دارد و شرراخصبر برازش بسرریار مطلوب و بسرریار مناسرر AGFI  بر برازش مطلوب و

مناسب داللت دارد و بر مبنای شاخص نسبت مجذور خي بر درجه آزادی برازش بسیار رضایت بخش است 

گیریم که بنابراین، بر اسررراس نتایج بدسرررت آمده از مدل اندازه گیری مرتبن اول نتیجه مي؛ (0)جدول 

ي، روایي مناسررب برای کاربرد در جامعه مورد مطالعه را جنسرر تیرضررا دیجدگیری مقیاس های اندازهمدل

 دارد. 

χ2 

Satorr

a-

Bentle

r 

D

f 
df/χ
2 

GF

I 

AG

FI 
C

FI 
RMSE

A 
RM

R 

00/022 060 07/0 90/

2 

92/2 92/2 270/2 259/2 
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 يجنس تیرضا دیجد اسیمق . ساختار عاملي1شکل 

 

برای تعیین پایایي این مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایي استفاده شد. ضریب آلفای 

آمده است. ضریب  0در جدول  يجنس تیرضا دیجدهای کرونباخ و بازآزمایي هر یک از خرده مقیاس

ای برآورد شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل بازآزمایي حاصل از اجرای این آزمون در فاصله یک هفته

 برآورد شده است.  52/2و ضریب باز آزمایي آن،  52/2مقیاس، 

 

 يجنس تیرضا دیجدهای . ضریب اعتبار خرده مقیاس3جدول 

 اعتبار کل خرده مقیاس آزمایياعتبار باز  خرده مقیاس

 7/57 59/2 خودمحور

 7/79 50/2 همسر/فعالیت جنسي محور

 52/2 52/2 نمره کل
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 گیریبحث و نتیجه

مطالعه رضایت زناشویي و ابعاد مختلف آن به جهت تأثیری که بر بهداشت رواني افراد دارد، از اهمیت زیادی 

تواند در جهت رفع مشكالت و معضالت این سازمان بنیادی ميبرخوردار است و توجه به خانواده و تالش 

سنجي و ساختار های روانای ارزشمند و متعالي باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي ویژگينویدبخش جامعه

های این مطالعه ي در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران بود. یافتهجنس تیرضا دیجدعاملي مقیاس 

ي و برای استفاده در جنس تیرضا دیجدیي مطلوب مقیاس فراهم آمده برای مقیاس حاکي از روایي و پایا

خ ي با استفاده از آلفای کرونباجنس تیرضا دیجدایران است. نتایج حاصل از بررسي همساني دروني مقیاس 

برآورد شده  50/2و  59/2و همسر/فعالیت جنسي محور برابر با  خودمحورهای ترتیب در خرده مقیاسبه

است. این یافته مؤید این مطلب است که این ابزار دارای همساني دروني مناسب است. ضریب پایایي بازآزمایي 

بخش بود. در مطالعه حاضر، جهت بررسي ساختار عاملي تأییدی مرتبه کلي آزمون به دست آمده رضایت

ضایت مقیاس رول تک عاملي استفاده گردید. ساختار عاملي مرتبه امقیاس رضایت جنسي جدید اول ارزیابي 

(، مارک و 0202های میلهاوسن )های مشاهده شده داشتند. پژوهشنیز برازش بهتری با داده جنسي جدید

( 0206(، استریزی و همكاران )0206( پچورو و همكاران )0200(، استولهوفر و همكاران )0200همكاران )

ي دارد. ساختار جنس تیرضا دیجدناسب مقیاس ( نیز حاکي از ساختار عاملي م0209و هوی و همكاران )

ي برای کاربردهای پژوهشي و جنس تیرضا دیجدعاملي تأییدی، اعتبار و روایي مقیاس ارزیابي مقیاس 

 تیارض دیجددست آمده مقیاس های بهاساس یافتهحال برهای بالیني در حد قابل قبول بود. به هرتشخیص

های ایراني استفاده توان از آن برای ارزیابي خانوادهمعتبری است که ميي، مقیاس قابل اطمینان و جنس

 دست آورد. نمود و نتایج پایا و با ثباتي هم به

الیني، های بافزایش استفاده از معیارهای رضایت جنسي در محیطتوان گفت های پژوهش ميدر تبیین یافته

ین معني است که استفاده از یک معیار که معتبر یا بیان شد، به ا (0200همانطور که توسط مک کللند )

. شودتر ميپیچیده کند(گیری نميگیری است را اندازهیا آنچه را که ما باور داریم اندازهاعتماد نیست )قابل

گیری پزشكي یا دارویي در رابطه با رضایت جنسي دخیل باشد، اگر یک امتیاز قطع درمان بالیني در تصمیم

بنابراین، همانطور که مک  .اعتماد و معتبر باشندکنیم قابلبسیار مهم است که اقداماتي که ما استفاده مي

فقي که به طور کامل بر ذهنیت است، کار به سمت یک تعریف تواپیشنهاد کرده (0200، 0202کللند )

 دیجدمقیاس  ارزیابي اولیه .کند، گام مهم بعدی در تحقیقات رضایت جنسي استرضایت جنسي تكیه نمي

استولهوفر و ) اندنشان داد که همه موارد به شدت بر روی یک عامل واحد بارگذاری شده يجنس تیرضا

  (.0200، همكاران

 خودمحوراز زیر مقیاس  يجنس تیرضا دیجدمقیاس  بیشتر، نیمي از مواردهای با این حال، پس از بررسي

ته ررم یافبنابراین، علي. اندمشت  شده همسر/فعالیت جنسي محورو نیمي از موارد از زیر مقیاس متمرکز بر 

و  لهوفراستو) بعدی بودن، منطقي است که انتظار داشته باشیم یک ساختار دو عاملي همگرا شودقبلي تک

همسر/فعالیت جنسي متمرکز بر از زیر مقیاس  يجنس تیرضا دیجدمقیاس  یكي از موارد(. 0200، همكاران

  .های مشترکي را نشان دادندویژگي ،يجنس تیرضا دیجدمقیاس  با این حال، همه موارد دیگر .بود محور
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 های جنسیتي،به تفاوت های پژوهش حاضر نظیر عدم توجهذکر این نكته الزم است که برخي از محدودیت

های شخصیتي افراد نمونه، عدم توجه به طبقه اجتماعي افراد و عدم سنجش افراد از رربال نكردن ویژگي

ود در شکند. پیشنهاد ميپذیری نتایج آن را محدود ميتواند تعمیمشان از زندگي زناشویي ميلحاظ باورهای

کنندگان در های شخصیتي شرکتجنسیتي و ویژگيهای حاصل از مسایل های آتي، به تفاوتپژوهش

چنین طبقه اجتماعي افراد و باورهای آنان در مورد زندگي زناشویي مورد بررسي و پژوهش توجه گردد. هم

 يجنس تیرضا دیجدهای هنجاریابي مناسب به دست آمده از مقیاس توجه قرار گیرد. با توجه به شاخص

صورت فردی یا گروهي در موارد متعددی تواند به کرد که این مقیاس مي گیریتوان نتیجهدر این پژوهش مي

وان تدرماني مورد استفاده قرار گیرد. از این ابزار ميمانند یک ابزار تشخیصي در زمینه مشاوره خانواده و زوو 

 رد. ده کبرای مقاصد پژوهشي در زمینه مسائل زناشویي، خانواده و روابط نزدیک بین افراد مختلف استفا
 

 قيالموازین اخ

در این پژوهش موازین اخالقي شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصي و رازداری رعایت شد. 

روو خ در مورد کنندگان شرکتها، ید به تكمیل تمامي سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تكمیل پرسشنامه

 از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. 
 

 تشکر و قدرداني

 ود.شکنندگاني که با شكیبایي و بردباری در این پژوهش همكاری نمودند، قدرداني مياز تمامي شرکت

 

 .تضاد منافعي بین نویسندگان وجود ندارد گونهچیه منافع: تضاد 
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*** 

 جدید رضایت جنسيمقیاس 
اصالً راضي   

 نیستم

کمي 

راضي 

 هستم

طور  به

متوسط 

 راضي هستم

خیلي 

راضي 

 هستم

بسیار زیاد 

راضي 

 هستم

 2 0 0 0 0 شدت برانگیختگي جنسي من 0

 2 0 0 0 0 های منکیفیت ارگاسم 0

پذیری به لذت جنسي در طول رها کردن و تسلیم 0

 ارتباط جنسي

0 0 0 0 2 

 2 0 0 0 0 کانون توجه/ تمرکز در طول فعالیت جنسي 0

همسرم واکنش نشان روشي که من از نظر جنسي به  2

 دهممي

0 0 0 0 2 

 2 0 0 0 0 عملكرد جنسي بدن من 6

 2 0 0 0 0 ابراز آزادانه هیجان من در ارتباط جنسي 7

 2 0 0 0 0 خل  من بعد از فعالیت جنسي 5

 2 0 0 0 0 های منفراواني ارگاسم 9

 2 0 0 0 0 کنملذتي که من برای همسرم فراهم مي 02

دهم و دریافت آنچه در ارتباط جنسي ميتعادل بین  00

 کنممي

0 0 0 0 2 

 2 0 0 0 0 ابراز آزادانه هیجان همسرم در طول ارتباط جنسي 00

 2 0 0 0 0 آرازگری فعالیت جنسي همسرم 00

 2 0 0 0 0 توانایي همسرم در ارگاسم 00

 2 0 0 0 0 پذیری همسرم به لذت جنسي )رها کردن(تسلیم 02

 2 0 0 0 0 همسرم مراقب نیازهای جنسي من است روشي که 06

 2 0 0 0 0 خالقیت جنسي همسرم 07
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 2 0 0 0 0 در دسترس بودن جنسي همسرم 05

 2 0 0 0 0 های جنسي منتنوع فعالیت 09

 2 0 0 0 0 فراواني فعالیت جنسي من 02

*** 
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Abstract  

Aim: The aim of this study was to investigate the psychometric properties of 

the Persian version of the New Sexual Satisfaction Scale (NSSS). Methods: 

The research was descriptive. The statistical population included all married 

men and women who referred to counseling centers in Tehran's second district. 

Six centers were selected by simple random sampling and 295 people (171 

females and 124 males) were selected by convenience sampling method. The 

instrument used was the New Sexual Satisfaction Scale. Confirmatory factor 

analysis and Cronbach's alpha reliability and retest coefficient were used to 

evaluate the validity of the scale structure. Data were analyzed using LISREL 

and SPSS software. Results: The results showed that the new sexual 

satisfaction scale in the first-order factor structure was confirmed using 

confirmatory factor analysis. The retest coefficient obtained from the test was 

estimated at one week intervals. The Cronbach's alpha coefficient of the whole 

scale is 0.85 and its retest coefficient is 0.80. Conclusion: It can be concluded 

that the Persian version of the New Sexual Satisfaction Scale (NSSS) has good 

validity and reliability and is an effective self-report tool for research purposes 

and couples counseling. 
 

Keywords: Factor Analysis, New Sexual Satisfaction Scale, Validity, 

Reliability 
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