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چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه صمیمت و تمایالت جنسی بیماران مبتال به )MS( Multiple Sclerosis
( Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaireیا  )MSISQدر نمونه بیماران ایرانی مبتال به این بیماری بود.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بود و جامعه آماری آن را بیماران متأهل تحت پوشش انجمن  MSاستان خراسان شمالی تشکیل داد 92 .نفر ( 46زن و
 36مرد) از بیمارانی که در فاصله زمانی دو ماه ،به انجمن  MSخراسان شمالی مراجعه کرده بودند ،با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و  MSISQ-19 ،MSISQ-15و
� ،Cronbachضریب دو نیمه
مقیاس صمیمیت جنسی زوجین ( )Sexual partner intimacy scaleرا تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،ضریب s alpha
کردن ،همبستگی  Pearsonو تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش پروماکس ( )Promaxضمن تبیین  70/55درصد واریانس ،سه عامل نسخه اصلی را مورد حمایت قرار داد .وجود همبستگی مثبت میان
ابعاد و نمره کل  MSISQ-15و  ،MSISQ-19بیانگر روایی همگرا و همبستگی منفی میان ابعاد  MSISQ-15و نمره صمیمت جنسی زوجین نیز نشان دهنده روایی واگرای
� Cronbachبا دامنه  0/88تا  0/89برای ابعاد  MSISQ-15و ضریب  0/92برای کل عبارتها ،اعتبار مناسب پرسشنامه را نشان داد.
پرسشنامه بود .در نهایت ،نتایج ضریب s alpha
نتیجهگیري :ابزار  MSISQ-15اعتبار و روایی مناسبی در جامعه بیماران مبتال به  MSاستان خراسان شمالی داشت.
واژههاي کلیدي ،Multiple Sclerosis :تمایالت جنسی ،اعتبار و روایی
ارجاع :تنهای رشوانلو فرهاد ،سعادتی ابوالفضل ،ترکمنی مرضیه ،طالعپسند سیاوش .ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه صمیمت و تمایالت جنسی .Multiple Sclerosis
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پذیرش مقاله1396/8/8 :

دریافت مقاله1396/6/10 :

مقدمه
 )MS( Multiple sclerosisنوعی بیمااری مامم سیسات عصایی مرکامی
است که با طیف گسترده ای از اختالالت روانی و جسمانی همراه اسات ( .)1ایا
بیماری ممم و ناتوان کننده ،بیشاتر در سانی  20تاا  40ساالگی رخ مای دهاد
( .)2 ،3ابتال به  MSمی تواند با مشکالتی همچون ناتوانی جسمانی پیش روناده،
درد و مشکالت شناختی ( ،)4پریشانی هیجانی ( ،)5دامنه ای از اختالل در حرکت
و فعالیت ،خستگی ،اختالل در الگوی خواب ،اختالالت حسی ،اختالل در فعالیات
اجتماعی ،اختالل در تأمی شغل و همینه های زنادگی و حتای ضاعف و نااتوانی
جنسی ( )6-12همراه باشد.
اختالل عملکرد جنسی ( ،)Sexual dysfunctionیک شاکایت عماومی
در بیماران میتال به  MSاست و می تواند در هر زمانی از دوره اباتال باه بیمااری
بروز نماید ( .)13به نظر میرسد که ای بیماری با نشانگان جسامانی و شاناختی
خود به طور مستقی و با تیعات روانی -اجتماعی خود به طاور غیار مساتقی  ،بار

کیفیت روابط جنسی بیماران میتال تأثیر میگذارد .از جمله ای تیعات میتوان باه
خستگی ،انقیاض عضاالنی ،رعشاه ،بادکاری روده و مثاناه ،کااهش در تواناایی
پردازش اطالعات و افسردگی اشاره کرد ( .)14در یک پاووهش فراگیار بار روی
بیماران میتال به  MSدر  54کشور جهاان 54/5 ،درصاد بیمااران حادالل یاک
اختالل را در عملکرد جنسی خود عنوان نمودند ( .)15سایر مطالعات میمان شیوع
اختالالت جنسی را در بیماران میتال باه  MSاز  0/34تاا  0/85درصاد گامارش
کرده اند ( .)16-23کاهش میل جنسی ( )18 ،24و میامان فعالیات جنسای (،)25
کاهش در تحریک تناسلی ،ترشحات واژن ،برانگیختگی ذهنی و اختالل عملکرد
ارگانیسمی ( )21از جمله اختالالت شایع عملکرد جنسی بیماران میاتال باه MS
می باشد .نتایج یک تحقیق فراگیر در آمریکای شمالی که بار روی  6739نفار از
بیماران میتال به  MSانجام شد ،نشان داد کاه  37/8درصاد بیمااران تاأخیر در
ارگاس  36/5 ،درصد دشواری نعوظ /ترشحات واژن 35/2 ،درصد لاذت اناد از
ارگاسا  32/1 ،درصااد بایمیلاای جنسای 28/8 ،درصااد کرختای اناادام تناساالی،

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
نویسنده مسؤول :فرهاد تنهاي رشوانلو
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ویژگیهای روانسنجی MSISQ

 25/5درصد ناکارامدی جنسی و  24/8درصد کااهش در جاذابیت انادام را بیاان
نمودند (.)13
 Foleyو  )26( Iversonو  Foleyو  )27( Sandersباااارای توضاااای
نشانگان اختالل جنسی مرتیط با  ،MSدرجهبندی ساهگاناهای را ارایاه کردناد.
نشانگان درجه اول ناشی از تغییرات نورولوژیکی مرتیط با ای بیماری اسات کاه
به طور مستقی میتواند با احساسات و پاسخهای جنسی در ارتیاط باشد .اخاتالل
در تحریک جنسی ،اختالالت نعوظ و کاهش فراوانی یا لدرت انمال در ماردان و
کاهش احساس جنسی (شامل کرختی ،درد و سوزش) ،کاهش ترشاحات واژن و
فراوانی یا شدت ارگاس در زنان در ای دسته لرار میگیرند .نشانگان درجاه دوم
به تغییرات جسمانی مرتیط با  MSکه به صاورت غیار مساتقی بار پاساخهاای
جنسی تأثیر میگذارد ،اشاره دارد .خستگی ،سفتی ،ضعف یاا گرفتگای عضاالت،
اختالل عملکرد روده و مثانه ،فقدان هماهنگی ،مشکل بودن تحار  ،مشاکالت
شناختی ،کرختی ،درد و سوزش در نواحی غیر تناسلی ،نشان دهنده ای درجاه از
نشانگان اختالل عملکرد جنسی است .در نهایت ،نشانگان درجه ساوم اشااره باه
جنیههای روان شناختی ،هیجانی ،اجتماعی و فرهنگی  MSدارد که میتواناد بار
مسایل جنسی اثر بگذارد .ای نشانگان میتواند شامل تغییرات منفی در برداشات
از تصویر بدنی ،احساس عدم جذابیت جنسی ،احساس مردانگی /زنانگی ،احساس
عدم توانایی جنسی ،ترس از پس رانده شدن توسط شاریک جنسای ،نگرانای در
مورد رضایتمندی شریک جنسی ،مشکل در ارتیاط با شریک جنسی و افساردگی
و خش باشد (.)28 ،29
 Sandersو همکاران جهت سنجش ای نشانگان ،ابمار خودگمارشدهی را
تدوی کردند که ادرا بیماران زن از تأثیر  MSبر عملکرد و رضایت جنسای و
نیم کیفیت رابطه زناشوییشاان را ماورد بررسای لارار داد ( .)28آناان ایا ابامار
 19سؤالی را پرسشنامه صامیمت و تماایالت جنسای Multiple Sclerosis
( Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaireیاا
 )MSISQنامیدند .ای پرسش نامه اخاتالل عمکارد جنسای را در درجاهبنادی
سهگانه ای مشتمل بر نشانگان درجه اول ،دوم و سوم مورد سنجش لرار میدهد.
اعتیار و روایی  MSISQ-19در مطالعه  Sandersو همکاران باه تأییاد رساید
( )28و پس از آن در مطالعات مختلفی مورد استفاده لرار گرفات ( )13 ،18-34و
پووهشگران بر اساس ای پرسش نامه ،به بررسی میمان شیوع نشاانگان اخاتالل
عملکرد جنسی پرداختند .به عنوان نمونه Garcia ،و همکاران در پووهش خاود،
 MSISQ-19را در مورد بیماران زن میتال به  MSبه کار بردند و به ای نتیجه
رسیدند که  18/7درصد زنان ،اختالل عملکرد جنسای درجاه اول 21/8 ،درصاد
اختالل عملکرد جنسی درجه دوم و  15/6درصد اختالل عملکارد جنسای درجاه
سوم داشتند (.)33
محمدی و همکاران مطالعه ای را با هدف رواسازی مقیااس MSISQ-19
بر روی بیماران ایرانی میتال به  MSطرحریمی کردند و اعتیار و روایی عااملی و
ه زمان آن را مورد بررسی لرار دادند .آنها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشاافی
( )Exploratory factor analysisو الگاااوی مؤلفاااههاااای اصااالی
( ،)Principal componentsساختاری مشابه با نسخه اصلی مشتمل بار ساه
زیرمقیاس را گمارش نمودند که در مجموع 63 ،درصد واریانس را تییی میکارد.
همچنی  ،همیستگی معنی داری را میاان نمارات افساردگی و شااخل عملکارد
جنسی زنان و ابعاد  MSISQ-19به دسات آورناد .اعتیاار پرساشناماه نیام در
مطالعه آنان مطلاوب گامارش شاد ( .)35رواساازی ایا مقیااس زمیناه اجارای

پووهشهایی را در نمونه بیماران ایرانی به وجاود آورده اسات و حااکی از شایوع
 25/2تا  87/1درصدی اختالالت سهگانه داشت (.)36-39
مروری بر ادبیات پووهشی گویای آن است که اگرچاه اخاتالل در عملکارد
جنسی در هر دو جنس شایع است ( ،)18 ،40اما تفاوتهایی نیام در ایا زمیناه
وجود دارد ( .)12 ،41 ،42برخی از تحقیقات نشان دهنده فراوانی بیشتر نشاانگان
در مردان ( )14 ،43و بعضی نیم بیانگر شیوع بیشاتر در زناان ( )31اسات .وجاود
چنی تفاوت هایی و نیم محدودیت  MSISQ-19برای استفاده در بیماران مارد،
 Foleyو همکاران را بر آن داشت تا ضم رواسازی آن در هر دو جنس ،نسخه
کوتاهتری از پرسشناماه را تهیاه کنناد ( .)29بار ایا اسااس ،آنهاا باا انجاام
مطالعهای بر روی  6300نفر از بیماران مارد و زن میاتال باه  MSدر آمریکاای
شمالی و با در نظر گرفت بار عاملی  ،0/60سااختاری ساه عااملی را باه دسات
آوردند که  63درصد واریانس را تییی میکرد و با نساخه  19ساؤالی همخاوانی
داشت ،با ای تفاوت که چهار سؤال از عامل نشانگان درجه دوم حاذف شاد ،اماا
بقیه عیارت ها مانند نسخه اصلی بود .ایا سااختار در زناان و ماردان مشاابهت
داشت و فرم کوتاه پرسشنامه اعتیار مناسیی را نشان داد .عالوه بر ایا Foley ،
و همکاااران در بررساای روایاای ه ا زمااان ،ارتیاااط معناایداری را میااان ابعاااد
 MSISQ-15با سالمت روانی ( -0/37تا  )r = -0/27به دسات آوردناد (.)29
سایر پووهشگران ای مقیاس را مورد استفاده لرار داده و اعتیار مناسایی را بارای
آن گمارش نمودهاند ( .)22در مجموع ،کوتااه باودن و ویوگایهاای روانسانجی
مطلوب  ،MSISQ-15ای فرم را تیدیل به ابمار مناسیی برای استفاده محققاان
عاللمند به پووهش در زمینه بیماری  MSکرده است.
مروری بر پووهشهای داخی نشان مایدهدکاه همساو باا نساخه اصالی،
 MSISQ-19تنها در بیماران زن میتال به  MSمورد استفاده لرار گرفتاه اسات
( .)36-39بر ای اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی ویوگیهاای روانسانجی
مقیاس  MSISQ-15در نمونه مردان و زنان میتال به  MSطرحریامی و اجارا
گردید تا از ای طریق ،با در نظر گارفت جنسایت بیمااران ،اباماری کوتااهتار و
مناسب فراه گردد.

مواد و روشها
ای تحقیق با توجه به شیوه جمعآوری دادهها ،در زمره مطالعاات توصایفی و باه
صورت دلیقتر ،همیستگی لرار داشت .جامعاه آمااری را بیمااران متأهال تحات
پوشش انجم  MSاستان خراسان شمالی تشکیل داد .تعداد ای افراد بر اسااس
گمارش انجم در زمان اجرای پووهش 152 ،نفر بود 92 .نفر ( 46زن و  36مرد)
از ای بیماران که در فاصله زمانی دو ماه به ای انجم مراجعه کرده بودناد ،باه
عنوان گروه نمونه در دسترس انتخاب شدند.
داده ها با استفاده از سه مقیاس که در ادامه باه تفصایل بیاان شاده اسات،
جمعآوری گردید.
 :MSISQ-15ای مقیاس توسط  Foleyو همکااران در ساال  2013و
در جامعه آماری بیماران آمریکای شمالی رواساازی شاد MSISQ-15 .اباماری
چند بعدی و خودگمارشدهی است که با  15عیارت ،ساه درجاهبنادی نشاانگان
اختالل عملکرد جنسی شامل نشانگان درجه اول ،درجه دوم و درجاه ساوم (هار
کدام  5عیارت) را مورد سنجش لرار میدهد .بیمار باید در پاسخ باه هار ساؤال،
وجود هر نشانگان را در شش ماه گذشته بار روی طیاف پانج درجاهای لیکارت
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فرهاد تنهای رشوانلو و همکاران

(شامل هرگم =  ،1تقرییاً =  ،2گاهی =  ،3اغلاب =  4و همیشاه =  )5مشاخل
کند .دامنه نمرات در هر درجه از  5تا  25متغیر میباشد .نمره کل نیم از مجماوع
تمامی سؤاالت به دست میآید و دامنهای از  15تا  75را در برمایگیارد .نمارات
باالتر به معنای اختالل عملکرد جنسی بیشتر است .روایی عاملی مقیاس ماذکور
با تحلیل مؤلفههای اصلی و چارخش  Promaxبررسای گردیاد و سااختار ساه
عاملی را در زنان و مردان مورد تأیید لرار داد .روایی ه زماان نیام در ارتیااط باا
سااالمت رواناای از  r = -0/27تااا  r = -0/37گاامارش شااد .اعتیااار مقیاااس
 MSISQ-15در مطالعه اصلی با محاسیه همسانی درونی عاملهاا از  0/50تاا
� Cronbachبرای کل مقیااس  0/92و بارای خارده
 0/67و ضرایب s alpha
مقیاسها به ترتیب  0/82 ،0/87و  0/91به دست آمد (.)29
جهت بررسی ویوگایهاای روانسانجی  MSISQ-15در نموناه بیمااران
ایرانی ،ابتدا ای مقیاس توسط نورولوژیست مسلط به فرهنگ و زبان انگلیسی به
فارسی ترجمه شد .سپس جهت اطمینان از صحت ترجمه صورت گرفتاه ،دوبااره
مت توسط یک نفر دیگر از استادان مسلط به زباان انگلیسای ،ترجماه معکاوس
گردید .در نهایت ،دو مت انگلیسی با یکادیگر انطیااد داده شاد و تفااوتهاای
جمیی اصالح گردید .در ادامه ،جهت بررسی مفهوم بودن عیاارات ترجماه شاده،
فرم اولیه مقیاس در اختیار  15نفر از بیماران میتال به  MSلارار گرفات .پاس از
اصالح برخی از عیارات ،فرم نهایی به گروه نمونه اصلی داده شد.
 :MSISQ-19ای مقیاس توسط  Sandersو همکاران در ساال 2000
تدوی شد MSISQ-19 .ابماری چند بعدی و خودگمارشدهی است کاه میامان
وجود نشانگان اختالل عملکرد جنسی بیمااران میاتال باه  MSرا در شاش مااه
گذشااته ،بااا  19سااؤال و در درجااهبناادی سااهگانااه شااامل نشااانگان درجااه اول
( 5عیارت) ،درجه دوم ( 9عیارت) و درجه سوم ( 5عیارت) میسنجد .گویاههاای
ایا پرسااشنامااه در طیاف پاانج درجااهای لیکارت (از هرگاام =  ،1تقرییااً = ،2
گاهی =  ،3اغلب =  4تا همیشه =  )5نمرهگذاری میگردد .دامناه نمارات بارای
کل پرسش نامه از  19تا  95متغیر است و نمرات باالتر به معنای اختالل عملکرد
جنسی بیشتر است .روایی ه زمان ابامار  MSISQ-19باا رضاایت زناشاویی و
عملکرد جنسی بررسی شد و به تأیید رسید ( .)28اعتیار مقیاس مذکور در مطالعه
� Cronbachبرابار باا 0/90
 Sandersو همکاران با محاسیه ضریب s alpha
برای کل مقیاس و ضرایب  0/85 ،0/82و  0/87برای عاملهای سهگاناه تأییاد
گردید ( .)28روایی  MSISQ-19در نمونه ایرانی نیم با تحلیل عاملی اکتشاافی
مورد بررسی لرار گرفت و واریانس تییی شده  63درصاد را ارایاه نماود .روایای
ه زمان نیم با محاسیه همیستگی با نمرات افسردگی و شاخل عملکارد جنسای
� Cronbachبرای نمره کال
زنان مورد تأیید لرار گرفت ( .)35ضریب s alpha
ای مقیاس و عاملهای سهگانه در مطالعه حاضر باه ترتیاب 0/90 ،0/87 ،0/91
و  0/89به دست آمد.
Sexual partner intimacy
مقیاس صممیمت جنسمی جوجمی
 :)scaleای ا مقیاااس توسااط  Haningدر سااال  2005و در لالااب  7عیااارت
(موافق =  1و مخالف = صفر) تدوی شد که جنیههاای خاار رواباط جنسای
زوجی را مورد سنجش لرار میدهد .نمرهگذاری سه عیارت به صاورت معکاوس
صورت می گیرد .بدی ترتیب ،کمینه و بیشنه نمرات صفر تا  7میباشد و نمارات
باالتر نشان دهنده صمیمت جنسی بیشتر بی زوجی خواهاد باود و بار عکاس.
اعتیار مقیاس در نسخه اصلی 0/72 ،و روایی همگارای آن  0/50گامارش شاده

است ( .)44اعتیار ای ابمار در نمونههای ایرانی 0/63 ،به دست آمده اسات (.)45
در پووهش حاضر ،پایایی مقیاس صمیمیت جنسی زوجای باا محاسایه ضاریب
� 0/75 ،Cronbachمحاسیه گردید.
s alpha
بر اساس اطالعات جمعیتشاناختی ،دامناه سانی شارکتکننادگان  22تاا
 52سال با میانگی  32/48 â 6/90سال بود .میانگی سنی زنان و مردان نیم به
ترتیااب  31/30 â 6/68و  34/31 â 6/92سااال بااه دساات آمااد 48/9 .درصااد
نمونه ها تحصیالت دیپل و کمتر 19/6 ،درصد کاردانی 29/3 ،درصد کارشناسای
و  2/2درصد کارشناسی ارشد و باالتر داشتند .میانگی مدت زمان آگاهی از ابتال
به بیماری  3/83 â 2/69سال با دامنه  2ماه تا  12سال بود.
پس از جلب رضایت و مشاارکت مساؤوالن انجما  MSاساتان خراساان
شمالی ،از آنجا که امکان تکمیل پرسشنامهها توسط بیماران به صورت گروهی
میسر نیود و ای فرایند در بازه زمانی دو ماهه برنامهریمی شده بود ،پووهشگر به
آموزش چهار نفر ( 3نفر زن و  1نفر مرد) از کارکنان انجما در خصاور نحاوه
جلب مشارکت بیماران و تکمیل پرسشنامهها توسط آنان پرداخت .در بازه زمانی
اجرای پرسشنامهها ،پووهشگران و همکاران پووهشی به تناوب در محل انجم
حاضر شدند و بر فرایند تکمیل پرسشنامهها توسط بیماران نظارت فعال داشاتند
و به پاسخگویی به سؤاالت بیماران پرداختند .از آنجا که دو فرم MSISQ-15
و  MSISQ-19دارای عیارت های مشابه بود ،جهت کاهش اثر یادگیری آزمون،
دو فرم متفاوت از پرسشنامهها تهیاه گردیاد کاه در آنهاا محال لارار گارفت
عیارتهای نسخههای  15و  19سؤالی متفاوت بود.
پس از جمعآوری دادهها ،اعتیار مقیاس باا اساتفاده از محاسایه همیساتگی
� Cronbachو ضاریب دو نیماه کاردن
نمره هر عیارت با نمره کالs alpha ،
( )Split-halfبررسی شد .همچنی  ،بررسای روایای عااملی مقیااس باا کماک
تحلیل عاملی اکتشافی و با الگوی مؤلفههای اصلی صورت گرفت .روایی همگارا
و واگرای پرسش نامه به ترتیب با محاسیه ضارایب همیساتگی  Pearsonمیاان
ابعاد  MSISQ-15و  MSISQ-19و همیستگی با مقیااس صامیمت جنسای
زوجی ( )44بررسی گردید .تفاوتهای جنسیتی نیم با استفاده از آزماون تحلیال
واریانس چند متغیره مورد بررسی لرار گرفت.

يافتهها
دادههای جمعآوری شده از  92شرکتکنناده در ابتادا از نظار لادرت تشاخیل
عیارت ها بررسی گردید .بدی ترتیب که همیستگی نمره هر عیارت با نماره کال
مقیاس مورد بررسی لرار گرفت که نتایج اولیه گویای لادرت تشاخیل مطلاوب
تمامی عیارتها بود (ضرایب همیستگی  0/38تا  .)0/80با توجه باه ایا نتاایج،
هیچ یک از عیارتها در ای مرحله حذف نشد .در اداماه ،جهات تحلیال عااملی
اکتشااافی بااا الگااوی مؤلفااههااای اصاالی ،شاااخل کفایاات نمونااهباارداری
 )KMO( Kaiser-Meyer-Olkinو آزماااون کرویااات  Bartlettبااار روی
دادههای حاصل از اجرای مقیاس محاسیه گردید .نتایج نشاان داد کاه باا مقادار
 0/89 ،KMOو رد فاارض صاافر در آزمااون کرویاات ،P = 0/001( Bartlett
 ،)�2 = 1004/02شرایط برای تحلیل عاملی وجود داشت .تحلیل مؤلفههای اصالی باا
چرخشهای متعامد و متمایل و با در نظر گرفت بار عاملی بیشتر از  ،0/35چنادی باار
تکرار گردید .در نهایت ،به واساطه وضاوح بیشاتر مؤلفاههاای اساتخراش شاده ،نتاایج
چرخش پروماکس ( )Promaxمینای تحلیل نهایی لرار گرفت.
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ویژگیهای روانسنجی MSISQ

عبارات

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی )MSISQ-15 Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-15
عامل 2
عامل 1
واریانس مشترک
0/80
0/79
0/61
0/76
0/61
0/77
0/90
0/81
0/59
0/51
0/59
0/80
0/69
0/76
0/65

 -5احساس درد ،سوزش یا احساس ناخوشایند در بدن؟
 -4لرزش در دستها یا بدن؟
 -2ناراحتی مربوط به مثانه یا اختالالت ادراری؟
 -1سفتی عضالنی یا گرفتگی عضالنی در دستها و پاها یا بدن؟
 -3اختالل در کارکرد رودهها؟
 -9ترس از ای که به دلیل  MSاختالل جنسی داشته باش ؟
 -6احساس ای که بدن و اندام م دیگر جذاب نیست؟
 -11عدم اعتماد به توانایی جنسی به دلیل ابتال به MS؟
 -7احساس زنانگی یا مردانگی کمتری به دلیل ابتال به  MSدارم؟
 -10نگرانی در مورد ای که شریک جنسی از رابطه جنسی با م راضی است یا نه؟
 -14رسیدن به ارضای جنسی طوالنی شده است؟
 -12نیود تمایل و عالله به رابطه جنسی؟
 -13نیود برانگیخته شدن جنسی یا اختالل در رسیدن به حداکثر لذت و ارضا شدن جنسی؟
 -8کرختی یا بیحسی در ناحیه تناسلی؟
 -15خشکی واژن (در زنان)؟ /اختالل در سفتی آلت تناسلی (در مردان)؟
ارزش ویوه
درصد واریانس تییی شده
درصد واریانس تییی شده تراکمی

عامل 3

0/95
0/91
0/85
0/78
0/70
0/91
0/83
0/73
0/82
0/75

6/54
11/45
63/34

6/00
51/90
51/90

0/95
0/84
0/76
0/71
0/62
5/72
7/21
70/55
MS: Multiple sclerosis

است ،جهت اطمینان بیشتر نسیت به ماهیت عاملهای باه دسات آماده ،سااختارهای
یک و دو عاملی با اعمال محدودیت در استخراش عوامل نیم مورد بررسای لارار گرفات.
نتایج نشان داد که با حفظ تمامی عیارتها ،میمان واریانس تییای شاده سااختار یاک
عاملی 51/90 ،درصد بود .سایر تحلیلها با اعمال محدودیت بر روی دو عامل و حاذف
سه عیارت  11 ،9و  ،14واریاانس تییای شاده  66/22درصاد را ارایاه نماود .در ایا
ساختار ،عیارات  13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6و  ،15عامل اول و عیاارات  4 ،3 ،2 ،1و  5عامال
دوم را تشکیل داد .ای ساختار در مقایسه با نسخه اصلی با تغییراتی هماراه باود .بادی
ترتیب که عیارتهای عامل دوم و سوم نسخه اصلی ،در نخستی عامل سااختار جدیاد
و عیارتهای عامل اول نسخه اصلی در دومی عامل ساختار جدید گرد آمدند .مقایساه
نتایج نشان دادکه ساختار سه عاملی  MSISQ-15نسیت باه سااختارهای یاک و دو
عاملی از واریانس تییی شده بیشتری برخوردار بود.
نتایج بررسی روایی همگرای  MSISQ-15از طریق محاسیه همیستگی با
ابعاد  MSISQ-19و بررسی روایی واگارا از طریاق محاسایه همیساتگی ابعااد
 MSISQ-15و نمره صمیمت جنسی زوجی در جدول  2ارایه شده است.

تحلیل اولیه سه عامل با ارزش ویوه باالتر از یک و واریانس تییای شاده 70/55
درصد را ارایه نمود .نتایج حاکی از آن بود که تمامی عیارتها بار عاملی بیشاتر از 0/35
داشت و تنها ذیل یک عامل بار شدند .نمودار  Screeاز ای الگو حمایت کارد .بارهاای
عاملی ،واریانس مشتر مربوط به هر عیاارت ،ارزش ویاوه و درصاد واریاانس تییای
شده پس از چرخش برای ساختار سه عاملی در جدول  1آمده است.
بر اساس دادههای جدول  ،1تحلیل مؤلفههای اصالی حااکی از وجاود ساه
عامل در  MSISQ-15بود .میمان واریانس مشتر تمامی عیاارتهاا از 0/50
بیشتر به دست آمد .مقایسه عوامل حاصل شده در پووهش حاضر با نسخه اصلی
نشان داد که عیارتهای  14 ،13 ،12 ،8و  15همسو با نسخه اصلی و ذیل یاک
عامل بار شدهاند .ای عامل «اختالل عملکارد جنسای درجاه اول» ناام داشات.
عیارتهای  4 ،3 ،2 ،1و  5نیم ذیل یک عامل بار شدهاند .ایا عامال «اخاتالل
عملکرد جنسی درجه دوم» نامیده شد .عیارات  10 ،9 ،7 ،6و  11نیم ذیل عامال
«اختالل عملکرد جنسی درجه سوم» لرار گرفت.
از آنجا که در کنار هر مدل فرضی ،مدلهاای جاایگمی دیگاری نیام محتمال

جدول  .2شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی ابعاد  15 )MSISQ Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaireو  19سؤالی و
صمیمت جنسی جوجی
فرم
MSISQ-15

MSISQ-19

متغیرها
 -1اختالل درجه اول
 -2اختالل درجه دوم
 -3اختالل درجه سوم
 -4نمره کل
 -5اختالل درجه اول
 -6اختالل درجه دوم
 -7اختالل درجه سوم
 -8نمره کل
 -9صمیمت جنسی زوجی

*P < 0/01** ،P < 0/05

2

1
0/52
**
0/66
**
0/86
**
0/70
**
0/53
**
0/63
**
0/68
**
-0/39
**

**
0/64
**
0/81
**
0/50
**
0/76
**
0/52
**
0/67
*
-0/26

4

3

0/90
**
0/63
**
0/66
**
0/74
**
0/75
**
-0/45
**

**
0/71
**
0/66
**
0/77
**
0/82
**
-0/43

6

5

0/74
**
0/70
**
0/89
**
-0/57
**

**
0/74
**
0/90
**
-0/45

8

7

0/91
**
-0/60
**

**
-0/60

میانگی  ±انحراف معیار
14/07 â 5/67
13/72 â 4/46
12/57 â 5/74
40/36 â 13/76
13/57 â 4/46
20/31 â 8/27
12/61 â 6/67
46/51 â 19/20
4/38 â 2/15

MSISQ: Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire
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فرهاد تنهای رشوانلو و همکاران

جدول  .3شاخصهای توصیفی ابعاد  )MSISQ-15 Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-15بر حسب جنسیت
اختالل عملکرد جنسی
درجه اول

درجه دوم

درجه سوم

نمره کل

میانگی  ±انحراف معیار

میانگی  ±انحراف معیار

میانگی  ±انحراف معیار

میانگی  ±انحراف معیار

13/57 â 4/71

12/63 â 5/49

40/25 â 13/71

13/94 â 4/39

12/47 â 6/17

40/53 â 14/04

متغیر

گروه

جنسیت

زن

14/05 â 5/62

مرد

14/11 â 5/82

باااا محاسااایه همیساااتگی نماااره هااار عیاااارت باااا نماااره کااال ،ضاااریب
� Cronbachو ضریب دو نیمه کردن صورت گرفت (جدول  .)5دادهها
s alpha
نشان میدهد که مقیاس از اعتیار مناسیی برخوردار است.

دادههای جدول  2نشان داد که همیستگی مثیت و معنیداری میان ابعااد و
نمره کل  MSISQ-15و  MSISQ-19وجود داشت .ای یافته بیاانگر روایای
همگرای مناساب  MSISQ-15مایباشاد .ساایر نتاایج گویاای آن اسات کاه
همیستگی منفی و معنایداری میاان ابعااد و نماره کال  MSISQ-15و نماره
صاامیمت جنساای زوجاای وجااود داشاات کااه بیااانگر روایاای واگاارای مناسااب
 MSISQ-15است .بر اساس نتایج ،همیستگی مثیتی میان ابعااد و نماره کال
 MSISQدر هر دو فرم  15و  19سؤالی مشاهده شد و پرسشناماه از همساانی
درونی مناسیی برخوردار بود.
تفاوتهای جنسیتی در ابعااد  MSISQ-15باا اساتفاده از آزماون تحلیال
واریانس چند متغیره بررسی گردید .نتایج بررسی مفروضات نشان داد کاه توزیاع
ابعاااد  MSISQ-15بااه تفکیااک زیرگااروههااا در جنساایت نرمااال اساات
� Boxنیم حاکی از آن بود که همگنی ماتریس
( .)P ä 0/050نتایج آزمون s M
واریاااانس -کواریاااانس بااار حساااب جنسااایت (،F = 0/96 ،P ä 0/050
� )Boxوجود داشت .بر اسااس نتاایج آزماون کرویات ،Bartlett
s M = 5/60
2
میااان متغیرهااای وابسااته باار حسااب جنساایت ()� = 105/91 ،P ã 0/001
همیسااتگی مشاااهده شااد و از تحلیاال چنااد متغیااره ماایتااوان اسااتفاده کاارد.
شاخلهای توصیفی ابعاد  MSISQ-15بر حسب جنسیت در جدول  3و نتاایج
تحلیل واریانس چند متغیره در جدول  4ارایه شده است.
نتاایج تحلیاال واریاانس چنااد متغیاره نشااان داد کاه ترکیااب خطای ابعاااد
 MSISQ-15باااااار حسااااااب جنساااااایت (88( = 0/12 ،P ä 0/050و،F)3
 )Wilks' Lambda = 0/99معنیدار نیود .بر اساس دادههای جدول  ،4تفااوت
جنساایتی معناایداری در هاایچ یااک از ابعاااد  MSISQ-15وجااود نداشاات
( .)P ä 0/050حداکثر اندازه اثر جنسایت در ایجااد تفااوت در ابعااد صامیمت و
تمایالت جنسی بسیار ناچیم و تنها  0/002و  0/001میباشد.
بررسی اعتیار عاملهای استخراش شده از  MSISQ-15و نمره کل مقیاس

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد Multiple -15

)MSISQ-15 Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire
بر حسب جنسیت
متغیرها
اختالل عملکرد جنسی
درجه اول
اختالل عملکرد جنسی
درجه دوم
اختالل عملکرد جنسی
درجه سوم

میانگی
مجذورات
0/07

F

مقدار P

Partial �2

0/002

0/960

0/001

3/05

0/150

0/700

0/002

0/51

0/020

0/900

0/001

*

*از آنجا که درجات آزادی برابر با  1است ،مجموع مجذورات گمارش نشده است.

بحث و نتیجهگیري
پووهش حاضر با هدف بررسی ویوگیهای روانسنجی فارم  15ساؤالی مقیااس
 MSISQو آماده سازی آن به عنوان یک ابمار معتیر جهت استفاده در مطالعاات
مرتیط در جامعه ایرانای انجاام شاد .تحلیال مؤلفاههاای اصالی نشاان داد کاه
 MSISQ-15در بیماران ایرانی ،همسو باا نساخه اصالی پرساشناماه ( ،)29از
ساختاری سه عاملی حمایت میکند .میمان واریاانس تییای شاده ایا سااختار،
 70/55درصد بود و تمامی عیاارتهاا در آن ابقاا شاد Foley .و همکااران نیام
ساختار سه عاملی را گمارش کردند (.)29

جدول  .5ضرایب اعتبار )MSISQ-15 Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-15
اختالل عملکرد جنسی

شاخص

درجه اول

�Cronbach
ضریب s alpha

ضریب دو نیمه کردن
همیستگی عیارت هر عامل با نمره کل

عیارات
8
12
13
14
15

درجه دوم

0/88
0/79
ضریب همیستگی
0/76
0/72
0/68
0/38
0/71

عیارات
1
2
3
4
5

0/89
0/87
ضریب همیستگی
0/72
0/50
0/65
0/68
0/63

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 15شماره 1396 /4

درجه سوم

عیارات
6
7
9
10
11

0/89
0/83
ضریب همیستگی
0/86
0/60
0/72
0/52
0/80

نمره کل

0/92
0/89
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میمان واریانس تییی شده در تحقیق حاضر در سط متوسط باه بااال لارار
داشت؛ بدی معنی که پرسشنامه لدرت مطلوبی در اندازهگیری نشانگان اختالل
عملکرد جنسی در بیماران ایرانی میتال باه  MSدارد .بررسای روایای همگارای
 MSISQ-15نیم نشان داد که همیستگی مثیت و معنیداری میان نمره کال و
ابعاد ای پرسشنامه باا  MSISQ-19وجاود دارد .از ساوی دیگار ،همیساتگی
منفی و معنیداری بی نمره کل و ابعاد  MSISQ-15با نمره صامیمت جنسای
زوجی مشاهده شد؛ بدی معنی که گمارش بیماران از نشانگان اختالل عملکارد
جنسی در هر سه درجه اختالل ،ارتیاط معکوسی را با میامان صامیمت و کیفیات
روابط زناشویی نشان داد .ای یافته با نتایج پووهشهایی که مؤید ارتیااط منفای
نشانگان اختالل عملکرد جنسی با صمیمت و رضایت از رابطه زناشویی میباشاد
( ،)28 ،29 ،32 ،35همسااو بااود و نشااان دهنااده روایاای واگاارای مناسااب
 MSISQ-15است.
سایر نتایج مطالعه بیانگر آن بود کاه تفااوتهاای جنسایتی معنایداری در
 MSISQ-15وجود ندارد .ای یافته با نتایج پووهش  Foleyو همکااران (،)29
همخوانی داشت .آنان نیم ساختار مشترکی را در بیماران مرد و زن به دست آورند
( ،)29اما از بعد شیوعشناسی ،ای یافته با نتایج مطالعه  Celikو همکاران (،)31
ناهمسو بود .آنان از  MSISQ-19استفاده کردند و شیوع بیشتر اختالل عملکرد
جنسی را در زنان گمارش کردند ( .)31بررسی اعتیاار  MSISQ-15باا ضاریب
� Cronbachو ضااریب دو نیمااه کااردن باارای ابعاااد و نمااره کاال
s alpha
پرسش نامه ،نشان دهنده اعتیار مطلوب آن بود کاه باا نتاایج تحقیاق  Foleyو
همکاران ( )29مشابهت داشت.
در مجموع ،نتایج مطالعاه حاضار نشاان داد کاه مقیااس  MSISQ-15از
ویوگیهای روان سانجی مناسایی در جامعاه بیمااران ایرانای برخاوردار اسات و

میتواند به عنوان ابمار مناسیی در تحقیقات مربوط باه اخاتالل عملکارد جنسای
بیماری  MSیا کارآزماییهای بالینی در ای زمینه مورد استفاده لرار گیارد .ایا
اباامار بااه واسااطه لابلیاات اسااتفاده در گااروه بیماااران ماارد و زن در طاارحهااای
علاای -مقایسااهای کااه بااه دنیااال بررساای تفاااوتهااای جنساایتی هسااتند ،باار
 MSISQ-19ارجحیت دارد و میتواند گساترش دهناده پاووهشهاای داخلای
باشد؛ چرا که  MSISQ-19تنها بر روی بیماران زن اجرا شده بود و تفاوتهای
جنسیتی در نمونه بیماران ایرانی را بررسی نمیکرد.
نتایج پووهش حاضر به واسطه محدود بودن حجا نموناه و اجارا در یاک
استان و همچنی  ،عدم اجرای بازآزمایی ،باید با احتیاط تعمی داده شود .بررسای
ثیات ابمار در طی زمان و نیم تحلیل عاملی تأییدی بر روی ساایر نموناههاا ،باه
پووهشگران آینده پیشنهاد میگردد .عالوه بر ای  ،آنچاه بار اسااس یافتاههاای
مطالعه لابل استنیاط نیست ،ای که آیا مقیاس حاضر میتواند بی بیماران میاتال
به  MSو افراد غیر میتال تمیم لایل شاود؟ در تحقیقاات  Sandersو همکااران
( )28و  Foleyو همکاااران ( )29و پااووهش حاضاار ،ویوگاایهااای روانساانجی
 MSISQ-15تنها بر روی بیماران میتال به  MSبررسی شاده اسات .باه نظار
میرسد مقایسه وضعیت افراد میتال به  MSو غیر میتال (اع از افراد سال یا میاتال
به سایر بیماریها) در جهت بررسی روایی تشخیصی  MSISQ-15خالی از فایاده
نخواهد بود .بررسی ای مسأله نیم میتواند موضوع بررسیهای آینده باشد.

سپاسگزاري
بدی وسیله از تمامی کارکنان انجم  MSخراساان شامالی و بیماارانی کاه در
انجام ای پووهش همکاری نمودند ،تشکر و لدردانی به عمل میآید.
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Abstract
Aim and Background: The present study aimed to examine the psychometric properties of Multiple Sclerosis
Intimacy and Sexuality Questionnaire (MSISQ-15) in a sample population of Iranian patients.
Methods and Materials: This was a descriptive-correlational study with a population of patients afflicted with
multiple sclerosis from North Khorasan provinces, Iran. A number of 92 patients (46 women and 36 men) were
chosen as the sample population. Patients with multiple sclerosis referred to the Multiple Sclerosis Society of North
Khorasan during two months were selected using convenience sampling method, and completed the Multiple
Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-15 (MSISQ-15), Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality
Questionnaire-19 (MSISQ-19), and Sexual Partner Intimacy Scale. The collected data were analyzed through
exploratory factor analysis, Cronbach�
s alpha, split-half method, Pearson correlation, and multivariate analysis of
variance (MANOVA).
Findings: The analysis of the main factors with a promax rotation and a variance of 70.55 supported 3 factors of the
main ones. The positive correlation between sub-scales of MSISQ-15 and MSISQ-19 was indicative of convergent
validity. Of the other hands, the negative correlation pattern in the MSISQ-15 dimensions with the Sexual Partner
Intimacy Scale was indicative of divergence validity. Finally, the Cronbach�
s Alpha with a range of 0.88-0.89 for the
MSISQ-15 dimensions, and the 0.92 quotient for the entire scale indicated the positive reliability of the questionnaire.
Conclusions: The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire (MSISQ-15) enjoyed an appropriate
reliability and validity in with multiple sclerosis from North Khorasan provinces in Iran.
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