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Abstract
Objective:The purpose of this research was to elucidate and
study the psychometric properties the questionnaire of
emotional orientation in the sexual relation. The present study is
descriptive with the aim of developing and reviewing properties
of the questionnaire of emotional orientation in the sexual
relation. Method: The statistical population of the study was
married women in Babol in 2017. Also, statistical sample
includes those referred to Babol counseling centers that among
300 were selected by non-random sampling method. Research
tool was Alibadian and Hasanzadeh (2011) questionnaire of
emotional orientation in the sexual relation. Data analyzed via
confirmatory factor analysis method using Smart PLS
software.Result: The results showed that the goodness
indicators of fitness of the model in loading the three factors of
the emotional orientation questionnaire in the sexual relation
showed acceptable values.Conclusion:Questionnaire of
emotional orientation in sexual relationships can be used by
family therapists and psychologists to measure the emotional
orientation of individuals.
Keywords: emotional, sexual orientation, questionnaire, wemon.
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مقدمه
ازدواج به عنوان مهمترین اتفاق در بین افرد

جنسی به برانگیختگی جسمانی و عاطفی هیجانی

برای دستیابی به نیازهای عاطفی از اهمیت زیادی

یک فرد نسبت به جنس مخالف اشاره دارد

برخوردار است .از دالیل اصلی ازدواج می توان

(مولیرو و پینتو .)5362 ،5استاندارد کلی سنجش

به عشق ،محبت ،داشتن شریک و همراه زندگی،

جهت گیری جنسی،

شامل ارزیابی سه بعد

ارضا نیازهای عاطفی-روانی و افزایش خشنودی

مشخص :هویت جنسی ،رفتار جنسی و جذابیت

اشاره کرد (حیدری ،زالپور و موالئی.)6983 ،

جنسی می باشد .با این حال ،اکثر برنامه های

ازدواج به عنوان رابطه عاطفی ،جنسی و اقتصادی

نظارت بهداشت عمومی ،گرایش جنسی را بر

بین زن و مرد تعریف شده است که از مشخصه

مبنای اندازه گیری تک بعدی می سنجند و عموم ًا

های آن تعهد نسبت به یكدیگر می باشد .رابطه

ابعاد دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد (پترسون،

جنسی به لحاظ عاطفی و هم به لحاظ جسمانی

جابسون و بوون .)5362 ،9این مسئله مشكل ساز

عاملی قوی و تعیین کننده در زندگی زناشویی

است زیرا برآوردهای نابرابری های سالمتی بسته

است و صمیمیت در روابط جنسی یكی از

به اینكه چگونه گرایش جنسی اندازه گیری می

شاخص های نردیكی در روابط و شاخص

شود ،متفاوت است (پترسون و جابسون.)5368 ،

قدرتمند عشق است .گرایش به فعالیت جنسی

برای مثال در پژوهشی بر روی نوجوانان و

صرفا تحت تأثیر علل زیست شناختی و غریزه

دانشجویان (مک کاب 4و همكاران،)5332 ،

تولید مثل نیست .انسان به رابطه جنسی به عنوان

تفاوت در رفتارهای ریسک پذیری در سالمت -

وسیله ارتباط و راهی برای ابراز انواع متفاوتی از

از جمله مصرف الكل ،توتون و داروهای روان

هیجانات مانند صمیمیت ،عشق ،خشم و

گران -زمانی که گرایش جنسی توسط هویت

پرخاشگری توجه دارد (راموس ساالزر.)5362 ،6

جنسی در مقایسه با رفتار جنسی یا جذابیت مورد

عملكرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی

ارزیابی قرار گرفت ،عموما بیشتر برآورد شد.

است و چنان با شخصیت فرد در هم آمیخته است

در پژوهش های مربوط به رفتار جنسی به

که صحبت از آن بهعنوان پدیدهای مستقل ،غیر

تاثیر آن در زندگی زناشویی کمتر توجه شده ،زیرا

ممكن به نظر میرسد .تمایالت جنسی همواره

فعالیت جنسی در ازدواج به لحاظ اجتماعی تایید

مرکز توجه ،عالقه و کنجكاوی بشر بوده و تأثیر

و رابطه جنسی جزء تفكیک ناپذیر ازدواج است.

غیر قابل انكاری بر کیفیت زندگی فرد و شریک

از این رو اغلب به روابط جنسی عنوان پدیده ای

جنسی او دارد (سادوک و همكاران.)5333 ،

که می تواند موجب پیامدهای منفی در ازدواج

جهت گیری جنسی یكی از بزرگترین تفاوت های

باشد ،نگاه کرده نمی شود .اما پژوهش های جدید

جنسی در انسان است .در واقع جهت گیری
1. Ramos Salazar
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2. Moleiro & Pinto
3. Patterson, Jabson & Bowen
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نشان می دهند ارتباط معناداری بین روابط جنسی

است .نتایج فراتحلیل برخی پژوهش ها نشان می

و صمیمیت زوجین وجود دارد .برای مثال تعداد

دهد مردان و زنان از لحاظ جهت گیری هیجانی و

انگشت شماری از مطالعات که تجربه زنان از

انگیزشی نسبه به ارتباط جنسی با همدیگر

لذت جنسی و رضایت جنسی را بررسی کرده

متفاوتند .مردان بر اساس کلیشه های فرهنگی

است (آلبرگ ،البوف و هالبرگ5332 ،6؛ دی

بیشتر به جنبه جسمانی رابطه عالقمند هستند و

ژادیسبوس و مک کاب ،)5335 ،5نشان داده اند

نگرش سطحی تر به این رابطه دارند .در حالی که

پس از زایمان به طور کلی میزان لذت جنسی در

زنان به احساسات عاشقانه بیشتر توجه دارند و به

 65ماه اول پایین می آید که این امر کیفیت روابط

جنبه هی بین فردی رابطه بیشتر از جنبه های

زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد .به طور کلی،

جسمانی آن توجه دارند .بنابراین توجه به جنبه

این مطالعات همچنین نشان می دهد رابطه قوی

عاطفی هیجانی رابطه جنسی اهمیت زیادی دارد

بین لذت جنسی و کیفیت رابطه زناشویی یا

(او-کانر 4و براون .)5361 ،در یک مطالعه به

رضایتمندی رابطه در دوره پس از تولد وجود

بررسی جنبه های انگیزشی عاطفی ویژگی های

دارد (مک دونالد ،وول هاوس و براون.)5362 ،9

شخصیتی مرتبط با رابطه جنسی پرداخته شد .این

عالوه بر این خصومت ،خشم ،بی اعتمادی،

مطالعه نشان داد که جنبه های هیجانی مرتبط با

پریشانی ،مشكل در بیان نیاز جنسی از عوامل

شخصیت می تواند میانجی ارتباط بین درونی

منفی مداخله کننده در روابط جنسی هستند .بر

کردن مشكالت سالمت روان و روابط جنسی

اساس آماره منتشره از موسسه مطالعات و

باشد (وسلی ،سقلینگ و ساکالفسكی.)5369 ،2

تحقیقات اجتماعی نیز علت قابل توجهی از طالق

آنها نتیجه گرفتند جنبه های پایه ای هیجانی

زنان و مردان عدم توافق در روابط جنسی بوده

(مردانگی-زنانگی) به عنوان مكانیزم های

است (حیدری و همكاران .)6983 ،در سال های

محافظتی در مقابل درونی کردن مشكالت سالمت

گذشته درصد باالیی از طالق هایی که در دادگاه

روانی عمل می کند .با توجه به تاثیر معنادار انواع

خانواده به بهانه های مختلف صورت می گیرند،

جهت گیری های جنسی نسبت به روابط جنسی

ریشه در مسایل جنسی دارند (غدیری و فروتن،

و اهمیت آن در پیش بینی کیفیت و رضایت

 .)6982همچنین حیدری ،مظاهری و پور اعتماد

شناشویی و سالمت خانواده ،پژوهش حاضر به

( )6984در پژوهش خود نشان دادند افزایش

تدوین و مطالعه ویژگی های روان سنجی

کمال گرایی جنسی در مردان با افزایش احساسات

پرسشنامه جهت گیری هیجانی نسبت به رابطه

مثبت نسبت به همسر همراه است ،ضمن اینكه

جنسی می پردازد.

پیش بینی کننده احساسات مثبت همسران شان نیز

1. Ahlborg, Dahlof, & Hallberg
2. De Judicibus & McCabe
3. McDonald, Woolhouse, & Brown

4.O'Connor
5.Vesely, Siegling & Saklofske
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علی آبادیان و حسن زاده :ساخت و مالک های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی

روش

به شرح ذیل اجرا شد :الف -فراخوان همكاری

پژوهش حاضر به روش توصیفی با هدف

جهت شرکت در پژوهش در مراکز مشاوره

تدوین و بررسی ویژگی های روانسنجی

مامایی .ب -بعد از ثبت نام از افراد داوطلب

پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی

جهت پر کردن پرسشنامه هدف ،اهداف پژوهش

انجام شد .در مرحله نخست ،با توجه به مطالعات

برای آنها توضیح داده شد .ج -رضایت نامه مبنی

انجام شده در زمینه پیشینه پژوهش و بررسی

بر مشارکت در پژوهش با تعهد حفظ محرمانه

مبانی نظری عملكرد جنسی ،محتوای پرسشنامه

اطالعات شخصی مراجعین گرفته شد .د-

بر اساس روش قیاسی (نظریه ای) تدوین شد .به

پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و

این صورت که برای زیرمتغیرهای جهت گیری

توضیحات الزم برای آنها داده شد.

های هیجانی نسبت به رابطه جنسی شامل اشتیاق

ابزار پژوهش:پرسشنامه جهت گیری هیجانی

به رابطه جنسی ،بی تفاوتی به رابطه جنسی ،ترس

نسبت به رابطه جنسی :این پرسشنامه توسط علی

از رابطه جنسی و جهت گیری هیجانی ،با توجه

آبادیان و حسن زاده در سال  6931ساخته شد.

به تعاریف و ویژگی های روانی هر یک ،مجموعه

این پرسشنامه شامل  23گویه می باشد و روش

ای از پرسش ها طرح گردید .در مرحله بعد

پاسخدهی به آن بر اساس مقیاس  2درجه ای

پرسشنامه حاصله از نظر روایی محتوایی توسط

لیكرت (کامالً موافقم= 2الی کامالً مخالفم= )6می

گروهی متشكل از  8نفر متخصص بررسی شد.

باشد .در این مقیاس در مولفه ترس از رابطه

این گروه شامل  9نفر روانشناس بالینی5 ،نفر

جنسی حداقل امتیاز  53و حداکثر امتیاز  633می

روان سنج 5 ،نفر مشاور خانواده و یک نفر مشاور

باشد .هر چه نمره باالتر باشد ،ترس از رابطه

بودند .همچنین در این مرحله اصالحات نگارشی

جنسی بیشتر می باشد .نیز در مولفه اشتیاق به

و محتوایی مورد بازبینی قرار گرفت .سپس جهت

رابطه جنسی حداقل امتیاز  53و حداکثر امتیاز

اطمینان از وضوح پرسش ها و تشخیص سواالت

 633می باشد .هر چه نمره باالتر باشد ،اشتیاق به

مبهم ،به عنوان یک مطالعه مقدمانی ،پرسشنامه بر

رابطه جنسی بیشتر می باشد .همچنین در مولفه

روی  53نفر اجرا شد .در این مرحله بازخوردها

بی تفاوتی به رابطه جنسی حداقل امتیاز  63و

در خصوص نگارشی سواالت مورد بررسی قرار

حداکثر امتیاز  23می باشد .هر چه نمره باالتر

گرفت.

باشد ،بی تفاوتی به به رابطه جنسی بیشتر می

در نهایت به منظور اجرای پرسشنامه و برآورد

باشد .گویه های 93،313139939،3913913،93،،3،1

شاخص های روان سنجی آن ،از بین زنان متاهل

 ،13،93،،3،13،139939،391و  91برای مولفه

مراجعه کننده به مراکز خصوصی مشاوره مامایی

ترس

های

شهرستان بابل ،تعداد  933نفر به روش نمونه

993913923،،3،93،13،23،،3،93،13،239،399391

گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب و پژوهش

 3،39313239،3و  92برای مولفه اشتیاق به رابطه

639

از

رابطه

جنسی؛

گویه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی سالمت ،سال هفتم ،شماره سوم (پیاپی  ،)52پاییز 6932

های

رتبه بندی شده اند 23 .عامل احتمالی وجود دارد،

جنسی

و

گویه

 2،63،62،53،52،93،92،43،42و  23برای مولفه

یعنی به همان تعدادی که گویه وارد تحلیل شده

بی تفاوتی به رابطه جنسی می باشد.

است ،اما این بدین معنی نیست که هر گویه ،یک
عامل است .برای هر عامل ،به دنبال مجموع

یافتهها

واریانسی که تبیین می کند (مقدار ویژه) ،واریانس

جهت محاسبه روایی سازه در این پژوهش ،از

تبیین شده برحسب درصدی از کل واریانس و

روش تحلیل عاملی اکتشافی گویه ها استفاده شده

سپس درصد تجمعی آمده است .مقدار ویژة هر

است .به منظور آزمون میزان تبیین شدن واریانس

عامل ،نسبتی از واریانس کل متغیرهاست که

درون داده ها توسط عوامل و تأیید توانایی عاملی

توسط آن عامل تبیین می شود .مقدار ویژه از

بودن داده ها در کل آزمودنی های پژوهش از

طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به

اندازه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت

تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه است ،از

بارتلت استفاده شده که خالصه نتایج آن در

این رو مقادیر ویژه ،اهمیت اکتشافی عامل ها را

جدول  6ارائه شده است.

در ارتباط با متغیرها نشان می دهد .پایین بودن

همانطور که نتایج جدول  6نشان می دهد،

این مقدار برای یک عامل به این معنی است که

اندازه کفایت نمونه گیری  KMOبرابر با 3/352

آن عامل نقش اندکی در تبیین واریانس متغیرها

است پس داده ها برای انجام تحلیل عاملی

داشته است .در ستون مقادیر استخراج ،واریانس

مناسب اند ،زیرا به یک نزدیک است و نشان می

تبیین شدة عامل هایی ارائه شده است که مقادیر

دهد که واریانس درون داده ها توسط عوامل تبیین

ویژة آنها بزرگتر از عدد یک باشد .ستون بعدی،

می شود .همچنین ،نتایج آزمون کرویت بارتلت

مجموعة مقادیر عامل های استخراج شده بعد از

نیز معنی دار است ،به این مفهوم که فرض

چرخش را نشان می دهد.

مخالف تأیید می شود ،یعنی همبستگی معنی دار
وجود دارد.

همچنانكه مشاهده می شود سه عامل قابلیت
تبیین واریانس ها را دارند .اگر عامل های به

جهت تعیین میزان تبیین واریانس توسط عوامل

دست آمده را با روش واریمكس چرخش دهیم،

در کل نمونه پژوهش ،از کل واریانس تبیین شده

عامل های اول ،دوم و سوم به ترتیب ،53/533

به وسیله راه حل تحلیل عاملی استفاده شد که

 62/336و  1/425و در مجموع  44/126درصد از

خالصه نتایج آن در جدول  5آورده شده است.

واریانس را در بردارند.

جدول  5مقدار ویژه و واریانس متناظر با عامل ها
را نشان می دهد که شامل سه بخش است:
ابتدا مقادیر ویژة اولیه برای هر یک از عامل ها
در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد و
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جدول  .7اندازه کفایت نمونه گیری  kmoو آزمون برتلت
 KMOاندازه کفایت نمونه گیری

1/379

آزمون کرویت بارتلت

مجذور خی

8289/249

درجه آزادی

6552

سطح معنی داری

3/333

جدول  .7درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل های مختلف
عوامل

مقادیر ویژه اولیه

مقادیر عوامل استخراج

مقادیر استخراج

بعد از انجام چرخش
کل

درصد

درصد

کل

درصد

تراکمی

درصد

کل

درصد

تراکمی

درصد
تراکمی

7

61/286

99/615

99/615

61/286

99/615

99/615

63/643

53/533

53/533

7

9/243

2/338

43/513

9/243

2/338

43/513

8/323

62/336

98/533

9

5/631

4/935

44/126

5/631

4/935

44/126

9/551

1/425

44/126

تحلیل عاملی تأییدی  :برای برای تعیین روایی سه
مقیاس فرعی نسخة پرسشنامة جهت گیری های
هیجانی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
شاخصهای نیكویی برازندگی مدل اندازهگیری
که بارگذاری سه عامل مرتبة اول پرسشنامة جهت
گیری هیجانی روی تنها عامل مرتبة دوم را
مشخص میکرد ،مقادیر قابل قبولی را نشان دادند
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 = 9869/34مجذورکای= 3/34 ،شاخص
برازش هنجار نشده =3/11 ،شاخص نیكویی
برازش= 3/382 ،ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد .پرسشنامه جهت گیری هیجانی اجرا شده
و همسانی درونی قابل قبولی را برای ترس از
رابطه جنسی  ،3/382اشتیاق به رابطه جنسی
 3/815و بی تفاوتی به رابطه جنسی  3/822نشان
داده است (جدول .)9
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جنسی
جدول  .9آلفای کرونباخ ابعاد سه گانه جهت گیری هیجانی
آلفای کرونباخ
اشتیاق به رابطه جنسی

3/815

بی تفاوتی به رابطه جنسی

3/822

ترس از رابطه جنسی

3/382

جهت گیری هیجانی

3/886

بارهای عاملی استاندارد شده ،واریانسهای
خطا ،و همبستگی سازههای مكنون (ترس از
رابطه جنسی ،بیتفاوتی به رابطه جنسی و اشتیاق
به رابطه جنسی) با جهت گیری هیجانی در
نمودار  6نشان داده شدهاند .همه بارهای عاملی
در

سطح

()t<6/31

P>3/32

معنادار

بودند.بنابراین می توان گفت مدل سلسله مراتبی
سه عاملی پرسشنامه جهت گیری هیجانی برازش
مناسبی با داده ها دارد .در عامل بی تفاوتی به
رابطه جنسی سوال  )3/33( 91و )3/85( 98
بیشترین بارعاملی را دارند به عبارت دیگر این دو
گویه بیشترین بارعاملی را دارند و درنتیجه این
گویه ها سهم بیشتری در تبیین عامل بی تفاوتی به
رابطه جنسی را دارند .در عامل اشتیاق به رابطه
جنسی سوال های  )-3/23( 94 ،)-3/26( 64و
 )-3/23( 41بیشترین بارعاملی را دارند

و

درنتیجه این گویه ها سهم بیشتری در تبیین عامل
اشتیاق دارند .ضریب منفی این گویه ها نشان می
دهد که این گونه سواالت به صورت معكوس
طراحی شده اند .در عامل ترس از رابطه جنسی
سوال  )3/85( 92 ،)3/84( 42و سوال )3/86( 9
بیشترین بارعاملی را دارند و درنتیجه این گویه

دارند .به ترتیب سه عامل اشتیاق به رابطه جنسی
( ، )3/31ترس از رابطه جنسی ( )3/29و بی
تفاوتی به رابطه جنسی ( )-3/11در تببین جهت
گیری هیجانی نقش دارند.
نتایج نشان دهنده برازش مناسب مدل تحلیل
عاملی و مقیاس های جهت گیری هیجانی می
باشد.
شواهد مربوط به پایایی :پایایی پرسشنامة جهت
گیری هیجانی از طریق محاسبة ضرایب آلفای
کرونباخ مقیاسهای فرعی پرسشنامة برآورد شد.
این نتایج شواهدی را مبنی بر همسانی درونی
کافی سه مقیاس فرعی پرسشنامة جهت گیری
هیجانی در اختیار میگذارد :ضرایب آلفای
کرونباخ به بدست آمده بین  3/22تا  3/88بود
(جدول .)9
در پژوهش حاضر همبستگی هر آیتم محاسبه
شد .ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی
رابطهی میان متغیرهای پنهان را به صورت دو به
دو نشان میدهد .تمامی ضرایب معنی دار هستند
و درنتیجه وجود رابطه بین مقیاس های جهت
گیری هیجانی تایید می شود.

ها سهم بیشتری در تبیین عامل ترس از رابطه
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شکل .7تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی سه بعد جهت گیری هیجانی
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جدول  .4ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پنهان
متغیرهای پنهان

بی

اشتیاق

ترس

جهت گیری هیجانی

تفاوتی
بی تفاوتی

1

اشتیاق

-3/19

1

ترس

-3/48

3/26

1

جهت گیری هیجانی

-3/11

3/31

3/29

نتیجهگیری و بحث
به منظور تعیین روایی سه مقیاس فرعی نسخة
پرسشنامة جهت گیری های هیجانی از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد .شاخصهای نیكویی
برازندگی مدل اندازهگیری که بارگذاری سه عامل
مرتبة اول پرسشنامة جهت گیری هیجانی روی
تنها عامل مرتبة دوم را مشخص میکرد ،مقادیر
قابل قبولی را نشان دادند = 9869/34مجذورکای،
= 3/34شاخص برازش هنجار نشده3/11 ،
=شاخص نیكویی برازش= 3/382 ،ریشه میانگین
مربعات خطای برآورد .نسخه پرسشنامه جهت
گیری هیجانی اجرا شده و همسانی درونی قابل
قبولی را برای ترس از رابطه جنسی ،3/382
اشتیاق به رابطه جنسی  3/815و بی تفاوتی به
رابطه جنسی  3/822نشان داده است .همچنین
نتایج نشان دهنده برازش مناسب مدل تحلیل
عاملی و مقیاس های جهت گیری هیجانی نسبت
به رابطه جنسی می باشد.
همانطور که اشاره شد استاندارد کلی سنجش
جهت گیری جنسی،

شامل ارزیابی سه بعد

مشخص :هویت جنسی ،رفتار جنسی و جذابیت

6

جنسی می باشد .با این حال ،اکثر برنامه های
نظارت بهداشت عمومی ،گرایش جنسی را بر
مبنای اندازه گیری تک بعدی می سنجند و عموم ًا
ابعاد دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد (پترسون و
همكاران .)5362 ،این مسئله مشكل ساز است
زیرا برآوردهای نابرابری های سالمتی بسته به
اینكه چگونه گرایش جنسی اندازه گیری می شود،
متفاوت است (مک کاب و همكاران5332 ،؛
پترسون و جابسون .)5368 ،به عبارت دیگر،
توجه به جهت گیری های مختلف در رابطه
جنسی به جهت حفظ کیفیت و رضایت زناشویی
اهمیت زیادی دارد .زیرا درصد قابل توجه از
طالق هایی که به ویژه در کشور ایران اتفاق می
افتد ،مربتط با مسائل روابط جنسی زناشویی می
باشد (غدیری و فروتن .)6982 ،به عبارت دیگر
تدوین و تالیف ابزاری که بتواند سواالت مربوط
به جهت گیری های عاطفی هیجانی در رابطه
جنسی را پاسخ و ارزیابی کند ،می تواند به
درمانگران خانواده و متخصصان حوزه سكس
تراپی کمک فزاینده ای داشته باشد .بررسی ابزار
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موجود در این خصوص نشان داد پرسشنامه ای

جنسی را بر مبنای اندازه گیری تک بعدی می

که جهت گیری های جنسی را از منظر عاطفی

سنجند و عموماً ابعاد دیگر مورد توجه قرار نمی

هیجانی مورد ارزیابی قرار دهد ،وجود ندارد .لذا

گیرد ،پرسشنامه حاضر می تواند ابعاد هیجانی

از این نظر ،پرسشنامه فوق به عنوان یک ابزار

گرایش های جنسی را مورد اندازه گیری قرار دهد

جدید جهت این هدف می تواند مورد استفاده و

که در مرحله بعد ،با تكیه بر این اندازه گیری می

بهره وری قرار بگیرد .همچنین با توجه به اینكه

توان راهكارهای درمانی مناسب برای مراجعین

اکثر برنامه های نظارت بهداشت عمومی ،گرایش

ارائه داد.
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پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی (ترس-خنثی  -اشتیاق)

ردیف
2

دست زدن همسرم به ناحیه تناسلی برایم فرقی نمیکند.

1

از تماس با نقاط حساس بدنم لذت می برم.

2

نسبت به آلت تناسلی جنس مخالف هراس دارم.

8

از برقراری رابطه جنسی و معاشقه لذت می برم.

3

اجازۀ دست زدن همسرم به ناحیه تناسلی را نمیدهم.

63

تصورات و افکاری در مورد رابطه جنسی ندارم.

66

در هنگام مقاربت ،عضالت اطراف واژن من به علت ترس از بزرگی آلت به شدت منقبض میشود.

65

برای شروع رابطه جنسی پیش قدم می شوم.

69

قرار گرفتن در موقعیت معاینه ناحیه تناسلی برایم استرس زاست.

64

به دلیل شناخت کافی از اندام تناسلی زن و مرد اشتیاق فراوان به رابطه جنسی دارم.

62

تحریک شدن نقاط حساس بدنم برایم فرقی نمی کند.

61

در زمان رابطه جنسی همزمانی و ارتباط قوی دارم.

62

حس خوبی از اندام تناسلی همسرم در رابطه جنسی ندارم.

68

حس دگرگون شدن و خوشحالی از رابطه جنسی دارم.

63

از درد ناحیه تناسلی در هنگام رابطه جنسی میترسم.

53

برقراری رابطه جنسی برایم اهمیتی ندارد.

56

از خونریزی ناحیه تناسلی در هنگام ورود آلت تناسلی میترسم.

55

از رابطه جنسی بدون دخول لذت می برم.

59

عدم تناسب اندام تناسلی مرد و زن برایم ترسناک است.

54

مهارت الزم جهت رابطه جنسی لذت بخش را دارم.

52

در مورد مسائل جنسی هیچ رؤیایی در ذهن ندارم.

51

حس می کنم جذابیت الزم جنسی را برای همسرم دارم.
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کامالً موافقم

4

از معاشقه لذت می برم.

موافقم

9

در هنگام مقاربت ،پاهایم را بسته و اجازه دخول آلت تناسلی را نمیدهم.

نظری ندارم

5

تمایل دارم به رابطه جنسی فکر کنم.

مخالفم

6

از رابطه جنسی و دخول میترسم.

کامالً مخالفم

نظر خود را در مورد عبارات زیر با (×) مشخص کنید:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی سالمت ،سال هفتم ،شماره سوم (پیاپی  ،)52پاییز 6932

ردیف
96

فکر کردن دباره رابطه جنسی با همسرم برایم آزاردهنده هست.

95

از معاینه شدن ناحیه تناسلی ترسی ندارم.

99

از اینکه مهبل من ،در مقایسه با آلت تناسلی مرد ،بسیار کوچک است دلشوره دارم.

94

خواهان برقراری رابطه جنسی هستم.

92

در مورد مقاربت با همسرم اصالً فکر نمی کنم.

91

از لحاظ جنسی به آسانی تحریک می شوم.

92

بزرگی آلت تناسلی مرد من را نگران و مضطرب می کند.

98

از لحاظ جنسی سریع تحریک می شوم.

93

اجازۀ معاینه پرده بکارت را به پزشک نمیدهم.

43

نسبت به برقراری رابطه جنسی احساس خاصی ندارم.

46

همسرم ،مرا به علت ناتوانی در روابط زناشویی سرزنش میکند.

45

فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم مرا تحریک می کند.

49

میترسم از اینکه ناتوانی در رابطه جنسی منجر به طالق شود.

44

غریزه جنسی من خیلی قوی است.

42

به خاطر حفظ زندگی زناشویی به این کار تن می دهم.

41

از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم

42

با شنیدن درخواست رابطه جنسی ترس و استرس وجودم را فرا میگیرد.

48

فکر می کنم توان من برای رابطه جنسی با همسرم بسیار باالست.

43

از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم.

23

فقط برای بچه دار شدن دوست دارم رابطه جنسی برقرار کنم.

کامالً موافقم

93

رابطه جنسی را فقط یک وظیفه می دانم.

موافقم

53

مهارت و آموزش جنسی الزم جهت دخول را ندیدم.

نظری ندارم

58

از معاینه شدن ناحیه تناسلی احساس وحشت ندارم
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مخالفم

52

رؤیاپردازی دربارۀ مسائل جنسی برایم ترسناک است.

کامالً مخالفم

نظر خود را در مورد عبارات زیر با (×) مشخص کنید:

