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Abstract
Introduction: Sexual fantasies are deliberate mental images that have erotic or stimulating content, originating 
from one’s past experience or sexual activities’ desire. Besides, sexual fantasies are worldwide experienced, 
and focusing on them and experiencing them affect one’s sexual behavior.  Because sexual fantasies have an 
individual nature, Research work on it as a standard tool in clinical trials has received less attention. The aim 
of the present study was to evaluate the validity and reliability of the Wilson Sexual Fantasy Questionnaire 
(WSFQ).
Methods: This study was standardization research. The research was operated in Mashhad from June till August 
2020. Participants in the study of men and women aged 20-55 years were chosen by accessible sampling method 
and the research tool was the Wilson Sexual Fantasy Questionnaire. In this study, the psychometric properties 
of the questionnaire including confirmatory factor analysis, validity, reliability, and internal consistency, 
convergent and divergent validity were assessed and evaluated.
Results: The results obtained in the confirmatory factor analysis showed that the reliability coefficient of 
Cronbach's alpha was 0.97. It can be concluded that the tool for measuring Wilson's sexual fantasies has good 
reliability (internal consistency). Also, the CR value was higher than 0.7, which indicates the desired and 
acceptable combination reliability. Factor loads of all components and all items related to Wilson's sexual 
fantasies variable were significant and desirable except for one item. In the convergent narrative, the scores 
of sexual quality of life had a positive and significant correlation with the score of intimacy-related fantasy in 
fantasy situations that happened in reality and fantasy that we would like to happen in reality (p <0.05).
Conclusions: As the findings showed, the Wilson Sexual Fantasy Questionnaire had good validity and reliability. 
Also in the field of convergent and divergent validity, favorable results were obtained between subscales and the 
scale of quality of sexual life in individuals, which confirms the reliability and reliability of this questionnaire.
Keywords: Iranian Sexual Fantasy Questionnaire, Sexual Function, Validity, Reliability.



نشریه روان پرستاری                                    مقاله پژوهشی
آذر و دی 1400، دوره 9، شماره 5

ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در                         
زوجین ایرانی

نیلوفر محمدپور دوغ ابادی1، سیدعلی کیمیایی 2*، خدابخش احمدی3، حسین کارشکی4 

1- دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2- دانشیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
3- استاد مرکز تحققیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران.

4- دانشیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

نویسنده مسئول: سیدعلی کیمیایی، دانشیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
kimiaee@um.ac.ir :ایمیل

تاریخ دریافت: 1400/6/8            تاریخ پذیرش : 1400/9/6

چکیده   
مقدمــه: درک خیالپــردازی هــای جنســی بــه عنــوان درک بخــش مهمــی از ســائق جنســی در انســان مطــرح مــی باشــد بــه دلیــل اینکه 
خیالپــردازی هــای جنســی دارای ماهیــت فــردی مــی باشــد کارهــای تحقیقاتــی بــر روی آن بــه شــکل اســتاندارد در کارازمایــی بالینــی 
مــورد توجــه کمتــری قــرار گرفتــه اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، بررســی روایــی و پایایــی پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی 

.)WSFQ( ویلســون بــود )خیالپــردازی هــای جنســی(
 روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع هنجاریابــی بــوده و زمــان انجــام پژوهــش از خــرداد 1399 تــا اخــر مــرداد مــاه 1399 در شهرســتان 
مشــهد بــود. افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش زنــان و مــردان 20-55 ســاله بــا روش نمونــه گیــری در دســترس بــوده و ابــزار پژوهــش، 
پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی ویلســون بــود. در ایــن مطالعــه ویژگــی هــای روانســنجی پرسشــنامه شــامل تحلیــل عامــل تاییدی، 

روایــی، پایایــی، همســانی درونــی، روایــی همگــرا و واگــرا مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج بدســت امــده در  تحلیــل عامــل تاییــدی بیانگرضریــب پایایــی آلفــای کرونبــاخ 0/97 بــود می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــدار  ــن مق ــی برخوردارمــی باشــد. همچنی ــی( مطلوب ــی )همســانی درون ــردازی هــای جنســی ویلســون از پایای ــزار ســنجش خیالپ کــه اب
ــی تمــام مولفه هــا و تمــام  ــول اســت. بارهــای عامل ــوب و قابل قب ــی مطل ــی ترکیب ــود کــه نشــان دهنده پایای ــر از 0/7 ب ــز باالت CR  نی

گویه هــای مربــوط بــه متغیــر خیالپــردازی هــای جنســی ویلســون بــه جــز یــک گویــه معنــادار و مطلــوب بــود. در روایــی همگــرا نیــز، 
نمــرات کیفیــت زندگــی جنســی بــا نمــره خیالپــردازی مرتبــط بــا صمیمــت در موقعیت هــای خیالپردازیــی کــه در واقعیــت اتفــاق افتــاده 

.)p<0.05( اســت و خیالپردازیــی کــه دوســت داریــم در واقعیــت اتفــاق بیفتــد دارای همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــود
نتیجــه گیــری: همانطــور کــه یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی ویلســون از روایــی و پایایــی 
مناســبی برخــوردار بــود. همچنیــن در زمینــه روایــی همگــرا و واگــرا نیــز نتایــج مطلوبــی بیــن خــرده مقیــاس ها و مقیــاس کیفیــت زندگی 
جنســی در افــراد بــه دســت آمــد کــه مؤیــد اطمینــان بخشــی و اعتمادپذیــری ایــن پرسشــنامه بــود. از نتایــج ایــن پژوهــش مــی تــوان در 

مشــاوره و رواندرمانــی بــه ویــژه در مطالعــات زوج درمانــی و ســکس تراپــی اســتفاده نمــود.
کلیدواژه ها: پرسشنامه ایرانی خیالپردازی های جنسی، عملکرد جنسی، روایی، پایایی.
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مقدمه 
ــر  ــه هــر تصوی ــردازی جنســی ب ــردازی هــای جنســی خیالپ خیالپ
ذهنــی کــه منجــر بــه برانگیختگــی جنســی و یــا شــهوانی در فــرد 
ــه عنــوان شــایعترین و متداولتریــن  شــود اطــاق مــی گــردد و ب
تجربــه ذهنــی درانســان مطــرح مــی باشــد کــه هرچنــد محتــوای 
ایــن خیــال پــردازی هــا متنــوع و گوناگــون اســت ولــی معمــوال 
در یکــی از چهــار گــروه زیــر قــرار مــی گیرنــد: 1- رابطــه جنســی 
پرشــور و رومانتیــک و لــذت بخــش بــا شــریک جنســی )فانتــزی 
هــای بــا تــم صمیمیــت(، 2- فانتــزی هــای بــا ســناریوی قــدرت 
ــزی  ــودن در رابطــه جنســی )فانت ــت ب ــل مقاوم جنســی و غیرقاب
ــناریوی  ــا س ــای ب ــزی ه ــر شــخصی(، 3- فانت ــم غی ــا ت ــای ب ه
ــف  ــراد مختل ــا اف ــاوت و ب ــای متف ــت ه رابطــه جنســی در موقعی
ــط  ــم اکتشــافی(، 4- تســخیر شــدن در رواب ــا ت ــزی هــای ب )فانت
جنســی و یــا غلبــه بــر شــریک جنســی در موقعیــت هــای مختلف 
و توســط افــراد مختلــف )فانتزی با تــم سادومازوخیســتیک( ]1-3[. 
هــر چیــزی کــه ممکــن اســت باعــث برانگیختگــی جنســی شــود، 
ممکــن اســت یــک خیالپــردازی جنســی ایجــاد کنــد و تحریــک 
جنســی نیــز موجــب خیــال پــردازی مــی شــود ]4[. خیالپــردازی 
ــه                                                                                      ــت و در هم ــمول اس ــان ش ــاً جه ــی تقریب ــات جنس و تخی
فرهنــگ هــا و اقــوام وجــود دارد و در بســیاری از جوامــع سراســر 
جهــان گــزارش شــده اســت ]5[. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل ماهیــت 
برخــی خیالپــردازی هــا، عملــی ســاختن آنهــا بــه دلیــل محدودیت 
هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اخاقــی و مذهبــی بســیار کــم اتفــاق 
ــای  ــث و گفتگوه ــی بح ــوارد، حت ــی م ــد ]6[. در بعض ــی افت م
ــا و  ــرض تابوه ــز در مع ــی نی ــات جنس ــورد تخی ــخصی در م ش
ممنوعیــت هــای اجتماعــی اســت ]7[. برخــی از افــراد بــه راحتــی 
مــی تواننــد خیــال پــردازی هــا را از طریــق بــازی در نقش جنســی 
ــر  ــا مشــاهده تصوی ــد ]8[. ممکــن اســت شــخصی ب انجــام دهن
ــدن  ــا خوان ــی(، ی ــوع پورنوگراف ــواًل از ن ــک فیلم)معم ــدن ی ــا دی ی
داســتان هــای جنســی، محتــوای یــک خیالپــردازی جنســی در او 
ــردازی جنســی  ــک خیالپ ــد و ایجــاد شــود ]10، 9[. ی ــدا کن راه پی
ممکــن اســت یــک تجربــه مثبــت یــا منفــی یــا حتــی تلفیقــی از 
هــر دو باشــد ]11[. کــه ممکــن اســت در پاســخ بــه یــک تجربــه 
گذشــته باشــد ولــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــی توانــد بــر 
ــاالت  ــار اخت ــرد را دچ ــذارد و ف ــر بگ ــده تأثی ــی آین ــار جنس رفت
ــای  ــزی ه ــا فانت ــراد ب ــال اف ــوان مث ــه عن ــناختی نماید،ب روانش
خــاص احتمــال ابتــا بــه انحــراف جنســی پارافیلیــا را داشــته و یــا 
افــراد بــا تمایــل بــه کــودک آزاری بــا تمایــل بــه داشــتن دســته 
مشــخصی از فانتــزی هــای تکرارشــونده با تــم سادومازوخیســتیک 

قابــل تشــخیص مــی باشــند ]12،3[. ممکــن اســت افــراد تمایــل 
نداشــته باشــند کــه خیالپــردازی هــای جنســی خــود را در زندگــی 
واقعــی خــود بــه اجــرا بگذارنــد، و از آنجــا کــه محتــوای آن کامــًا 
ذهنــی و محــدود بــه خیــاالت اســت معمــوال یــا عملــی نیســتند 
یــا بــه ســختی و تنهــا در یــک فضــای امــن روانــی امــکان تحقــق 
مــی یابنــد ]13[. خیالپــردازی هــای جنســی مــی تواننــد اطاعاتــی 
در مــورد شــخصیت، اســیب هــا و عملکردهــای روانشــناختی افــراد 

در پشــت رفتارهــای جنســی خــود فراهــم کننــد ]14-17[.
خیالپردازی هــای جنســی بــه عنــوان برانگیزاننــده مهــم در 
عملکــرد جنســی عمــل کــرده و بــه عنــوان یــک ابــزار قدرتمنــد 
هیجانــی در افزایــش میــل و برانگیختگــی و ارگاســم زنــان عمــل 
مــی کنــد و مداخــات متمرکــز بــر کنتــرل خیالپــردازی در درمــان 
ــش  ــز دارد: 1- افزای ــوع تمرک ــر دو موض ــی ب ــاالت جنس اخت
تعــداد خیالپــردازی و 2-تغییــر در محتــوای خیالپــردازی در جهــت 
ــک  ــت تحری ــاً جه ــردازی عمدت ــای خیالپ ــتر و الق ــک بیش تحری
جنســی و افــکار شــهوانی بــا افزایــش میــل جنســی و برانگیختگی 
منجــر بــه افزایــش عملکــرد جنســی می گــردد ]20-18[. پیشــینه 
خیالپــردازی هــای جنســی، بیشــتر در تحقیقــات ویلســون یافــت 
ــر  ــه کــه ب ــج یــک مطالع ــال، نتای ــوان مث ــه عن مــی شــود ]3[. ب
ــه  ــورد مطالع ــراد م ــا انجــام گرفــت و اف ــرد در بریتانی روی 788 ف
ــداد  ــوا و تع ــه در محت ــان داد ک ــدند، نش ــیم ش ــروه تقس ــه 4 گ ب
ــی  ــل توجه ــاوت قاب ــردان تف ــان و م ــای جنســی زن خیالپردازی ه
ــای  ــب در رویاپردازی ه ــاوت و مناس ــردازی تف ــود دارد. خیالپ وج
ــب  ــردازی غال ــه خیالپ ــوده در حالیک ــی ب ــکس گروه ــه س مردان
در رویاپردازی هــای زنانــه رابطــه جنســی بــا افــراد مشــهور 
می باشــد. از نظــر تعــداد نیــز، خیالپردازی هــای مــردان 2-4 برابــر 
خیالپردازی هــای زنــان بــود ]21[. همچنیــن در یــک مطالعــه دیگر 
ــود  ــوای خیالپردازی هــای جنســی کار  شــده ب ــر روی محت ــه ب ک
ــوده اســت کــه کــدام خیالپــردازی  محقــق بدنبــال ایــن ســوال ب
ــاالی شــرکت  ــه دلیــل تعــداد ب جنســی غیرطبیعــی می باشــد؟  ب
ــای  ــف خیالپردازی ه ــر کش ــاوه ب ــق ع ــن تحقی ــده در ای کنن
ــان و مــردان  کمیــاب و غیــر معمــول تفــاوت خیالپردازی هــای زن
نیــز مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. از مجمــوع 1516 بزرگســال )799 
زن و 719 مــرد( کــه پرسشــتامه خیالپردازی هــای ویلســون را 
ــزان حضــور  ــد و براســاس می ــاز در انتهــا پاســخ دادن ــا ســوال ب ب
ــر  ــا پایین ت ــد. 2/3% ی ــدی کردن ــه بن ــا را طبق ــردازی آنه خیالپ
نــادر، 5/9% غیرمعمــول و بــاالی 50% متــداول  و معمــول در نظــر 
گرفتــه شــد.در بررســی انجــام شــده خیالپردازی هــای بــا تــم غلبــه 
کــردن و تجــاوز کــه در گذشــته تــا حــدودی غیــر معمــول فــرض                                 
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مــی شــد  توســط 6-30% زنــان گــزارش گردیــد ]22[. نکتــه جالب 
در ایــن مقالــه انتظــار حضــور میــزان بــاالی خیالپــردازی تجــاوز در 
جمعیــت مــردان بــود در حالــی کــه ایــن خیالپــردازی بــه میــزان 
زیــاد در زنــان مشــاهده گردیــد. نکتــه خیلــی جالــب در ایــن مقالــه 
میــزان باالتــر خیالپردازی هایــی کــه در آن کســی فــرد را بــه زور به 
عمــل جنســی وادار می کنــد بــا میــزان باالتــر کل خیالپردازی هــا 
ــذت  ــا خیالپردازی هــای تسخیرشــدگی ل ــان ب رابطــه داشــت و زن
جنســی بیشــتری را در رابطــه جنســی تجربــه می کننــد. در نهایــت 
خیالپــردازی غیرمعمــول نــه از طریــق محتــوای خیالپــردازی بلکــه 
از طریــق خیالپــردازی تکــرار شــونده بــا ماهیــت وســواس گونــه و 
تکــراری بــر مقــاوم بــه تغییــر تشــخیص داده می شــوند و تاثیــر آن 

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــف م ــر اختــاالت مختل ب
ــی  ــی در زندگ ــای جنس ــردازی ه ــش خیالپ ــت نق ــم اهمی علیرغ
ــردازی  ــن خیالپ ــل ماهیــت خودگزارشــی ای ــه دلی ــرد  ب جنســی ف
هــاو عــدم وجــود ابــزار ســنجش مناســب و اســتاندارد تشــخیصی 
ــاخص  ــن ش ــتفاده از ای ــکان اس ــی ام ــای بالین ــی ه در کارازمای
ارزشــمند)خیالپردازی هــای جنســی( در تشــخیص و درمــان وجــود 
ــدودی در  ــیار مح ــی بس ــای پژوهش ــان نیزابزاره ــت .در جه نداش
ــی آن ســاخته شــده اســت کــه تاکنــون  ــه ســنجش و ارزیاب زمین
ــنامه  ــی، پرسش ــای جنس ــردازی ه ــنجش خیالپ ــزار س ــن اب بهتری
خیالپــردازی هــای جنســی ویلســون )WSFQ( مــی باشــد.به دلیل 
ــار  ــر آن در رفت ــی و تاثی ــای جنس ــردازی ه ــود خیالپ ــت وج اهمی
جنســی انســان و بــا توجــه بــه اهمیــت روابــط جنســی در حفــظ 
ســاختار خانــواده و همچنیــن توانایــی پرسشــنامه فــوق در افتــراق 
ــن  ــالم و همچنی ــی س ــرد جنس ــی و عملک ــاالت جنس ــن اخت بی
بدســت اوردن اطاعــات مناســب جهــت طــرح درمــان و مداخات 
مبتنــی بــر تصویــر ســازی هــای جنســی در تــاش برآمدیــم تــا 
ویژگــی هــای روانســنجی ایــن پرسشــنامه را مطابــق بــا فرهنــگ 
ــذا  ــم، ل ــرار دهی ــنجش ق ــی و س ــورد ارزیاب ــران م ــای ای و باوره
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی و ارزیابــی روایــی و پایایــی 

پرسشــنامه فانتــزی هــای جنســی ویلســون بــود.

روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع هنجاریابــی مــی باشــد. شــیوه انجــام تحقیــق 
بدیــن صــورت بود کــه : 1- دریافــت پرسشــنامه خیالپــردازی های  
جنســی ویلســون و انجــام مکاتبــات الزم جهــت ترجمــه و انجــام 
پژوهــش هــای الزم جهــت تعییــن روایــی و پایایــی 2- ترجمــه 
پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی توســط متخصصیــن زبــان 
انگلیســی و روانشناســی. 3- تلفیــق و همســان ســازي ترجمــه هــا 

ــنامه  ــه پرسش ــد 4-  بازترجم ــه واح ــک ترجم ــازي ی ــاده س و آم
نهایــی توســط یــک متخصــص زبــان انگلیســی 5- مطابقــت بــاز 
ترجمــه پرسشــنامه بــا نســخه خطــی اصلــی توســط محققیــن. 6- 
ــازی  ــی س ــه نهای ــاز ترجم ــه و ب ــی ترجم ــع مشــکات احتمال رف
متــن عبــارت هــا. 7-آمــاده ســازی زمینــه نمونــه گیــری شــامل 
ــه  ــا ک ــود. از انج ــری ب ــه گی ــده و روش نمون ــرکت کنن ــراد ش اف
ــی ال اس در  ــزار اســمارت پ ــرم اف ــا ن ــا ب ــی داده ه ــل عامل تحلی
نظــر گرفتــه شــد و مبتنــی بــر الزامــات حجــم نمونــه بــرای ایــن 
ــا در  ــوان آمــاری 0/8 و آلفــای 0/005 و ب ــا فــرض ت مطالعــات ،ب
نظــر گرفتــن تعــداد متغیرهــای مســتقل در مــدل انــدازه گیــری )4 
عامــل( بــه منظــور کســب انــدازه اثــر در پاییــن تریــن حــد 0/10 
ــه  ــد ]23[ ک ــی باش ــاز م ــر نی ــه 137نف ــک ب ــه ای نزدی ــه نمون ب
ــده  ــر شــرکت کنن ــی 141 نف ــزش آزمودن ــن ری ــا در نظــر گرفت ب
انتخــاب گردیدنــد ایــن افــراد بــه روش نمونــه گیــری در دســترس 
ــی  ــای جنس ــردازی ه ــه خیالپ ــت اینک ــه جه ــدند. ب ــاب ش انتخ
یکــی از طبیعــی تریــن رفتارهــای جنســی در انســان مــی باشــد 
معیــار ورود و خــروج بــه شــکل زیــر انتخــاب شــده اســت: کلیــه 
زوجیــن 20-55 ســاله کــه حداقــل یکســال از زمــان ازدواج آنهــا 
گذشــته باشــد،همچنین نداشــتن هــر گونــه اختــال جنســی معیــار 
خروج:عــدم تکمیــل پرسشــنامه و افــراد مجــرد، داشــتن اختــال 
جنســی 8-جهــت اجــرای پرسشــنامه لینــک نســخه الکترونیکــی 
ــود، از  ــده ب ــه گردی ــده تهی ــر ش ــکل ذک ــه ش ــه ب ــنامه ک پرسش
طریــق شــبکه هــای اجتماعــی شــامل واتســاپ، تلگــرام، و ... در 
اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار گرفــت. شــرکت در تحقیــق کامــا 
ــه  ــل پرسشــنامه هــا اطاعــات ب ــوده و پــس از تکمی ــاری ب اختی
ایمیــل محقــق انتقــال مــی یافــت.  بــه دلیــل ماهیــت نــا اشــنای 
موضــوع خیالپــردازی هــای جنســی تمــاس تلفنــی مســتقیم نیــز 
ــورد  ــات م ــا ابهام ــد ت ــراه گردی ــی هم ــک الکترونیک ــار لین در کن
ــرداد 1399  ــده از خ ــرداوری ش ــات گ ــرا ر گیرد.اطاع ــی ق بررس
تــا اخــر مــرداد مــاه 1399 در شهرســتان مشــهد بدســت آمــد. 9- 
شــاخص های آمــار توصیــف یــداده هــای گــرداوری شــده توســط 
نرم افــزار spss نســخه 16 تجزیــه و تحلیــل گردیــد. تحلیــل 
  smart pls  ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــدی داده ه ــل تایی عام
نســخه 2 انجــام گردیــد 10- محاســبه آلفــای کرونبــاخ و انجــام 
ــزی  ــنامه فانت ــی پرسش ــار و روای ــه اعتب ــوط ب ــای مرب ــل ه تحلی

.)WSFQ( هــای جنســی ویلســون
در ایــن پژوهــش عــاوه بــر دریافــت اطاعــات جمعیــت شــناختی 
شــرکت کننــدگان در تحقیــق شــامل جنســیت، ســن، مــدت زمــان 
ــای  ــدان از پرسشــنامه خیالپردازه ــداد فرزن ــات، تع ازدواج، تحصی
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ــزار  ــک اب ــنامه ی ــن پرسش ــد. ای ــتفاده گردی ــون اس ــی ویلس جنس
خودگزارشــی اســت کــه توســط گلن ویلســون ســاخته شــده اســت 
ــای  ــد. نحــوه انتخــاب خیال پردازی ه ــؤال می باش ــامل 40 س و ش
ــال  ــف نرم ــک طی ــه از ی ــت ک ــه ای اس ــه گون ــؤال ب ــورد س م
و لذت بخــش تــا یــک طیــف غیرعــادی و ناراحت کننــده را 
ــاس 0  ــک مقی ــاس ی ــخ دهنده براس ــر پاس ــرد. و ه ــی گی دربرم
ــف  ــای مختل ــا و موقعیت ه ــه( در حالت ه ــا 5 )همیش ــًا( ت )آص
ــه، طــی عمــل جنســی، در  ــای روزان ــد خیالپردازی ه ــی مانن زندگ
ــی  ــورد بررس ــی، م ــکل واقع ــه ش ــا، ب ــی، در روی ــال خودارضای ح
ــم  ــت ه ــادر اس ــنامه WSFQ ق ــن پرسش ــرد. بنابرای ــرار می گی ق
تجربــه؛ هــم میــل جنســی و هــم خیال  پردازی هــای غیرواقعــی را 
بســنجد. نمره گــذاری پرسشــنامه مذکــور بدیــن شــکل مــی باشــد 
کــه پرسشــنامه ذکــر شــده دارای چهــار خــرده مقیــاس می باشــد: 
1- خــرده مقیــاس اکتشــافی  شــامل ســؤال های 5، 6، 9، 22، 26، 

 .36 ،34 ،33 ،32 ،29
2- خــرده مقیــاس خیالپردازی هــای مرتبــط بــا صمیمیــت  شــامل 

ــؤال های 1، 2، 3، 10، 11، 16، 17، 18، 38، 40.  س
3- خــرده مقیــاس خیالپردازی هــای غیرشــخصی: 4، 12، 13، 19، 

 .39 ،37 ،35 ،31 ،30 ،23
4- خــرده مقیــاس خیالپردازی هــای سادومازوخیســتیک: 7، 8، 14، 

 .28 ،27 ،25 ،24 ،21 ،20 ،15
نمــرات هریــک از ســؤاالت در قســمت خیالپردازی هــای روزانــه 
بایــد بــا هــم جمــع شــود و مجمــوع نمــرات )40 ســؤال( نمــره 
ــردی باشــد. ویلســون )1988(  ــی خیالپردازی هــای جنســی ف کل
ــت  ــان داده اس ــنامه، نش ــار پرسش ــی و اعتب ــد روای ــن تأیی ضم

کــه SFQ بــرای هــر دو هــدف پژوهشــی )ماننــد مقایســه بیــن 
ــی(  ــان جنس ــرای درم ــان ب ــی مراجع ــی )ارزیاب ــا( و بالین گرو ه ه
ــک  ــی WSFQ در ی ــانی درون ــب همس ــت. ضرای ــب اس مناس
نمونــه از مــردان آمریکایــی بــا اســتفاده از دو روش آلفــای 
کرونبــاخ 0/88 می باشــد. در مجمــوع44/50 درصــد از واریانــس 
پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی در مطالعــات تبییــن 
گشــته اســت کــه ســهم عامــل اول11/57درصــد ســهم عامــل 
دوم 10/77درصــد، ســهم عامــل ســوم10/31درصد ســهم عامــل 
چهــارم5/97 درصــدو ســهم عامــل پنجــم 5/88 درصــد تعییــن 

ــت ]24[.  ــده اس گردی

یافته ها
در ایــن مرحلــه پژوهــش تعــداد 141 نفــر شــرکت داشــتند کــه  
ــد. در  ــرد بودن ــد م ــا زن و 15/6 درص ــد آزمودنی ه 84/39 درص
میــان آزمودنی هــا، 45/4 درصــد بیــن 25-30 ســال، 19/9 
ــال، 8/5  ــد 36-40 س ــال، 12/8 درص ــن 31-35 س ــد بی درص
ــال و  ــن 46-50 س ــد بی ــال، 8/5 درص ــن 41-45 س ــد بی درص
ــن 5  ــد. همچنی ــال بودن ــن 51-55 س ــا بی ــد آزمودنی ه 5 درص
ــم، 24/8  ــر دیپل ــی زی ــدرک تحصیل ــا دارای م درصــد آزمودنی ه
ــوق  ــدرک ف ــد دارای م ــم، 22 درص ــدرک دیپل ــد دارای م درص
ــوق لیســانس و  ــم، 31/9 درصــد لیســانس، 12/1 درصــد ف دیپل
ــد. در زمینــه  4/3درصــد آزمودنی هــا دارای مــدرک دکتــری بودن
ــاغل و 28/4 درصــد  ــا ش ــز 71/6 درصــد از آزمودنی ه ــغلی نی ش

ــد. ــاغل بودن غیرش

جدول 1. توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

تحصیاتجنسیت
75زیر دیپلم11984/39زن
3524/8دیپلم2215/6مرد

3122فوق دیپلمدامنه سنی
4531/9کارشناسی306445/4-25 ساله
1712/1کارشناسی ارشد352819/9-31 ساله
64/3دکتری401812/8-36 ساله
شغل45128/8-41 ساله
10171/6شاغل50128/5-46 ساله
4028/4غیر شاغل5575-51 ساله
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موقعیــت   5 در  ولســون  جنســی  خیالپردازی هــای  متغیــر 
حیــن  در  خیالپردازی هــای  روزانــه،  خیالپردازی هــای 
رابطــه جنســی یــا خــود ارضایــی، خیالپردازی هــای رویــا، 
و  اســت  افتــاده  اتفــاق  واقعیــت  در  کــه  خیالپردازی هایــی 
ــد  ــاق بیفت ــت اتف ــم در واقعی ــه دوســت داری ــی ک خیالپردازی های

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. کــه میانگیــن، انحــراف اســتاندارد، 
ــش و  ــای پژوه ــه متغیره ــوط ب ــرات مرب ــر نم ــل و حداکث حداق
ــه حاصــل اجــرای پرسشــنامه در )جــدول2(  ــا ک ــای آنه مؤلفه ه

ــت. ــده اس آم

جدول2. بررسی میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس های متغیر خیالپردازی های جنسی ویلسون
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0/81±8/10/62± 8/686/24± 7/96/27± 95/51± 7/96/85±8/46/05± 6/5اکتشافی
خیالپردازی های 
0/85±8/51/4±9/3714/07± 9/715± 9/713/21±9/2914/5± 9/1713/78± 13/85مرتبط با صمیمت

خیالپردازی های 
0/7±7/050/61±7/156/16 ±7/545/91 ±7/746/14 ±6/956/62±7/116/03±6/11غیرشخصی

خیالپردازی های 
0/8±8/050/56±8/075/61±995/34/ 7±695/16/ 8±8/486/04±8/385/87±5/63سادومازوخیستیک

بــا توجــه بــه جــدول فــوق، میانگیــن و انحــراف اســتاندارد خــرده 
مقیــاس اکتشــافی  در موقعیــت خیالپردازی هــای روزانــه بــه 
ترتیــب برابــر بــا 6/5 و 8/4، در موقعیــت خیالپردازی هــای در 
حیــن رابطــه جنســی یــا خودارضایــی بــه ترتیــب برابــر بــا 6/05 
ــا  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــا ب ــای روی ــت خیالپردازی ه و 7/9، در موقعی
ــاق  ــت اتف ــه در واقعی ــی ک ــت خیالپردازی های 6/85 و 9، در موقعی
ــت  ــا 5/51 و 7/9، در موقعی ــر ب ــب براب ــه ترتی ــت ب ــاده اس افت
ــد  ــاق بیفت ــت اتف ــم در واقعی ــت داری ــه دوس ــی ک خیالپردازی های
بــه ترتیــب برابــر بــا 6/27 و 8/68 بــود. خــرده مقیــاس اکتشــافی 
ــزان و در  ــترین می ــا دارای بیش ــای روی ــت خیالپردازی ه در موقعی
ــت  ــاده اس ــاق افت ــت اتف ــه در واقعی ــای ک ــت خیالپردازی ه موقعی
ــای  ــاس خیالپردازی ه ــرده مقی ــود. خ ــزان ب ــن می دارای کمتری
ــه  ــی ک ــت خیالپردازی های ــز در موقعی ــت نی ــا صمیم ــط ب مرتب
دوســت داریــم در واقعیــت اتفــاق بیفتــد دارای بیشــترین میــزان و 
در موقعیــت خیالپردازی هایــی کــه در واقعیــت اتفــاق افتــاده اســت 
ــای  ــاس خیالپردازی ه ــرده مقی ــود. خ ــزان ب ــن می دارای کمتری
ــا دارای بیشــترین  ــای روی ــت خیالپردازی ه غیرشــخصی در موقعی
ــم در  ــت داری ــه دوس ــی ک ــت خیالپردازی های ــزان و در موقعی می
ــن  ــود. همچنی ــزان ب ــن می ــد دارای کمتری ــاق بیفت ــت اتف واقعی
ــت  ــاس خیالپردازی هــای ســاده مازوخیســتی در موقعی خــرده مقی

خیالپردازی هــای رویــا دارای بیشــترین میــزان و در موقعیــت 
خیالپردازی هایــی کــه در واقعیــت اتفــاق افتــاده اســت دارای 

ــد.  ــزان می باش ــن می کمتری
تحلیــل عاملــی تأییــدی جهــت بررســی مــدل اندازگیــری 
ــا  ــدی ب ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی ــود. نتای ــه می ش ــه کار گرفت ب
شــاخص هایی ماننــد مقــدار T، قابلیــت اطمینــان ســازگاری 
درونــی  )CR( مشــخص می شــود کــه عــاوه بــر بــار عاملــی هــر 
ــان  ــر نش ــداول زی ــازه ها در ج ــک س ــه تفکی ــا ب ــک از مؤلفه ه ی
ــوط  ــای مرب ــع داده ه ــه توزی ــه اینک ــه ب ــا توج داده شــده اســت. ب
ــه خیالپردازی هــای جنســی ویلســون دارای توزیــع غیــر نرمــال  ب
ــزار  ــدی از نرم اف ــی تایی ــل عامل ــدل تحلی ــی م ــت بررس ــود جه ب

ــد. ــه ش ــره گرفت SMART PLS به

ــر از 1/96  ــدار T بزرگ ت ــدی، چنانچــه مق ــی تایی ــل عامل در تحلی
یــا کوچک تــر از 1/96- باشــد، در ســطح اطمینــان 95% می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه نشــانگرها ســاختار عاملــی مناســبی را جهــت 
ــم  ــق فراه ــدل تحقی ــه در م ــورد مطالع ــازه های م ــری س اندازگی
ــان ســاختاری  ــر ایــن، ضریــب قابلیــت اطمین ــد. عــاوه ب می کنن
ــرش  ــاالی 0/7 قابل پذی ــر ب ــر اســت. مقادی ــا 1 متغی )CR( از 0 ت
ــوط  ــج مرب ــدول3( نتای ــر، 1981(. )ج ــل  و الک ــند )فورن می باش
ــازه   ــه س ــوط ب ــای مرب ــاداری مؤلفه ه ــی و معن ــای عامل ــه باره ب
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ــد. ــی ده ــان م ــون را نش ــی ویلس ــای جنس خیالپردازی ه

جدول 3. نتایج مربوط به بارهای عاملی و معناداری مؤلفه های مربوط به سازه  خیالپردازی های جنسی ویلسون

قابلیت اطمینان آماره Tبار عاملیگویمؤلفه هامتغیر
)CR(

AVE
ضریب 

پایایی آلفای 
کرونباخ

R square

خیالپردازی های 
جنسی

اکتشافی

R5
R6
R9
R22
R26
R29
R32
R33
R34
R36

0/97
0/88
0/89
0/89
0/9
0/89
0/79
0/77
0/67
0/8
0/85

153/155
27/74

38
29/62
33/09
37/03
10/06
10/58
9/19
14/4
15/88

0/98
0/95

0/57
0/7

0/97
0/95

0/94

خیالپردازی های 
مرتبط به صمیمت

R1
R2
R3
R10
R11
R16
R17
R18
R38
R40

0/75
0/71
0/68
0/68
0/8
0/76
0/74
0/81
0/83
0/66
0/48

19/34
12/54
7/29
11/91
17/54
14/41
14/51
19/46
20/88
12/73
5/17

0/910/510/890/57

خیالپردازی های 
غیرشخصی

R4
R12
R13
R19
R23
R30
R31
R35
R37
R39

0/97
0/88
0/85
0/89
0/89
0/91
0/7
0/81
0/76
0/8
0/58

223/89
32/55
22/6
31/68
15/91
53/9
8/71
13/14
10/77
15/71
5/32

0/940/650/930/95

خیالپردازی های 
ساده 

مازوخسیتیک

R7
R8
R14
R15
R20
R21
R24
R25
R27
R28

0/97
0/89
0/92
0/89
0/9
0/88
0/89
0/85
0/86
0/87
0/78

149/96
29/47
44/65
30/21
26/18
20/99
26/78
16/54
22/53
27/23
12/49

0/970/770/960/95

طبــق نتایــج، ضریــب پایایــی آلفــای کرونبــاخ مربــوط بــه متغیــر 
ــود. بنابرایــن  ــا 0/97 ب ــر ب خیالپردازی هــای جنســی ویلســون براب
ــی  ــای جنس ــنجش خیالپردازی ه ــزار س ــه اب ــت ک ــوان گف می ت
ویلســون از پایایــی )همســانی درونــی( مطلوبــی برخــوردار هســتند. 
مقــدار CR  مربــوط بــه متغیــر خیالپردازی هــای جنســی ویلســون 

نیــز باالتــر از 0/7 بــود کــه نشــان دهنده پایایــی ترکیبــی مطلــوب 
ــام  ــا و تم ــام مولفه ه ــی تم ــای عامل ــت. و باره ــول اس و قابل قب
ــر خیالپردازی هــای جنســی ویلســون  ــه متغی ــوط ب گویه هــای مرب
مطلــوب اســت و آزمــون t  مربــوط بــه آنهــا نیــز باالتــر از 1/96 

بــود کــه معنــادار و مطلــوب مــی باشــد.
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بــرآورد مــدل اندازگیــری نیازمنــد بررســی دو نــوع روایــی اســت: 
ــود  ــر وج ــرا، بیانگ ــی واگ ــرا. روای ــی واگ ــرا  و روای ــی همگ روای
و  ســازه  یــک  شــاخص های  بیــن  جزئــی  همبســتگی های 
ــه می بایســت ریشــه  ــر می باشــد ک ــازه های دیگ شــاخص های س

دوم مقادیــر AVE هــر ســازه، بزرگ تــر از مقادیــر همبســتگی آن 
ــرده  ــتگی خ ــس همبس ــد. ماتری ــر باش ــازه های دیگ ــا س ــازه ب س
در     ویلســون  جنســی  خیالپردازی هــای  ســازه  مقیاس هــای 

ــده اســت. ــه ش ــدول4( ارائ )ج

جدول 4. ماتریس همبستگی خرده مقیاس های سازه خیالپردازی های جنسی ویلسون

جذر )AVE(سادومازوخیستیکغیرشخصیصمیمتاکتشافیسازه  ها

10/83اکتشافی
0/4910/71**صمیمت

0/5410/8**0/93**غیرشخصی
0/9310/87**0/51**0/93**ساده مازوخستیک

ــتخراج   ــس اس ــن واریان ــار میانگی ــرای معی ــاال ب ــه ب ــدار 0/5 ب مق
شــده )AVE( بیــن هرکــدام از ابعــاد ســازه و مؤلفه هــای مرتبــط 
بــا آن قابل قبــول اســت؛ کــه بــا توجــه بــه مقادیــر AVE در جدول 
ــه   ــزار اندازگیــری مربــوط ب فــوق می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اب
ــبی  ــرای مناس ــی واگ ــون از روای ــی ویلس ــای جنس خیالپردازی ه

ــای  ــذر AVE خیالپردازی ه ــه ج ــا ک ــند. از آنج ــوردار می باش برخ
ــایر  ــا س ــازه ها ب ــتگی س ــتر از همبس ــت بیش ــا صمیم ــط ب مرتب
ــاس  ــرده مقی ــن، خ ــت؛ بنابرای ــو اس ــود در الگ ــازه های موج س
خیالپردازی هــای مرتبــط بــا صمیمــت از روایــی واگــرای مناســبی 

برخــوردار مــی باشــند.
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برازش مدل کلی
ــه  ــوم ب ــی موس ــق فرمول ــدل از طری ــرازش م ــزار pls، ب در نرم اف
فرمــول تننهــاوس  و همــکاران محاســبه مــی گــردد. ســه مقــدار 
0/01، 0/25 و 0/36 بــه عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی 
ــرازش  ــاخص ب ــدار ش ــول مق ــا حص ــد. ب ــی باش ــرای GOF  م ب
ــن  ــدل در ای ــت م ــوان گف ــا 0/34، می ت ــر ب ــدل )GOF( براب م

ــد شــد.  پژوهــش در ســطح مناســب تأیی
ــا کل  ــه آی ــردد ک ــخص گ ــه مش ــرای اینک ــی: ب ــانی درون همس
عبــارت هــا یــک پدیــده مشــابه را انــدازه گیــري مــي کننــد یــا 
خیــر، همســانی درونــی انجــام مــی گیــرد. رایج تریــن روش بــراي 
محاســبه همســاني درونــي آلفــای کرونبــاخ مــي باشــد. بــه ایــن 
منظــور، جهــت احــراز پایایــي از روش همســاني درونــي با اســتفاده 
از ضریــب آلفــاي کرونبــاخ انجــام می شــود. مــاک مورد اســتفاده 

بــراي بررســي همســاني درونــي نمــره کل آزمــون اســت.  نتیــج 
نشــان داد کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ برای مقیــاس خیالپــردازی 
هــای جنســی ویلســون برابــر بــا 0/9 بــود کــه بیانگــر بــاال بــودن 
پایایــی مقیــاس مــورد نظــر مــی باشــد. همچنیــن ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ مؤلفــه اکتشــافی برابــر بــا 0/83، ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ــا 0/87،  ــر ب ــت براب ــا صمیم ــط ب ــای مرتب ــردازی ه ــه خیالپ مؤلف
ضریــب آلفــای کرونبــاخ مولفــه خیالپــردازی هــای غیــر شــخصی 
ــردازی  ــه خیالپ ــاخ مؤلف ــای کرونب ــب آلف ــا  0/72 و ضری ــر ب براب

هــای ســاده مازوخســتیک برابــر بــا 0/85 بــود.  
ــه منظــور تعییــن روایــی همگــرای پرسشــنامه  روایــی همگــرا: ب
ــن پرسشــنامه  ــای جنســی ویلســون، همبســتگی ای خیالپردازی ه
بــا پرسشــنامه کیفیــت زندگــی جنســی زنــان مــورد بررســی قــرار 

گرفــت کــه نتایــج آن در )جــدول5( آورده شــده اســت.

جدول5. همبستگی بین نمره مقیاس خیالپردازی های جنسی ویلسون و نمره مقیاس کیفیت زندگی جنسی
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کیفیت زندگی 
جنسی

اکتشافی
خیالپردازی های مرتبط با صمیمت

خیالپردازی های غیرشخصی
خیالپردازی های سادومازوخیستیک

-0/251**
0/055

-0/289**
-0/292**

-0/274**
0/063

-0/26**
-0/261**

-0/219**
0/097

-0/223**
-0/191**

-0/243**
0/191**
-0/219**
-0/259**

-0/252**
0/171**
-0/174**
-0/179**

-0/248**
0/124

-0/241**
-0/254**
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همانطــور کــه در جــدول فــوق ماحظــه می شــود، نمــرات کیفیت 
زندگــی جنســی بــا نمــره خیالپردازی هــای مرتبــط بــا صمیمــت در 
ــاده  ــاق افت ــت اتف ــه در واقعی ــی ک ــای خیالپردازی های موقعیت ه
ــاق  ــت اتف ــم در واقعی ــی کــه دوســت داری اســت و خیالپردازی های
بیفتــد در ســطح اطمینــان 99 درصــد دارای همبســتگی مثبــت و 
ــای  ــت خیالپردازی ه ــا موقعی ــی ب ــود  )p<0.05( ول ــاداری ب معن
روزانــه، خیالپردازی هــای در حیــن رابطــه جنســی یــا خــود 
ــر  ــا دارای همبســتگی مثبــت و غی ارضایــی، خیالپردازی هــای روی
ــز  ــود )p>0.05(. نمــرات کیفیــت زندگــی جنســی نی ــاداری ب معن
ــر شــخصی و  ــای غی ــا اکتشــافی، خیالپردازی ه ــایر مولفه ه ــا س ب
ــی و  ــتگی منف ــتیک دارای همبس ــای سادومازوخیس خیالپردازی ه

معنــاداری مــی باشــد.

بحث
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــر ذهن ــر تصوی ــه ه ــی ب ــردازی جنس خیالپ
برانگیختگــی جنســی و یــا شــهوانی در فــرد شــود اطــاق          
ــکل  ــه ش ــف ب ــراد مختل ــی در اف ــر ذهن ــن تصاوی ــردد. ای ــی گ م
هــای مختلــف ایجــاد مــی گــردد و هــر چنــد از نظــر محتوایــی در 
افــراد مختلــف متفــاوت اســت امــا بــه طــور کلــی در چهــار زیــر 
مولفــه صمیمیــت، اکتشــافی، غیــر شــخصی و سادومازوخیســتیک 
قــرار مــی گیــرد. در پرسشــنامه ویلســون هــر یــک از مولفــه هــای 
ــزی  ــرد: فانت ــرار مــی گی ــی ق ــزی در 5 موقعیــت مــورد ارزیاب فانت
هــای روزانــه کــه در موقعیــت آگاهــی و بیــداری اتفــاق مــی افتــد، 
ــاده و در  ــاق افت ــا اتف ــت روی ــه در موقعی ــا ک ــای روی ــزی ه فانت
دســترس آگاهــی فــردی نمــی باشــد، فانتــزی هــای حیــن رابطــه 
جنســی و یــا خودارضایــی کــه علیرغــم آگاهــی بــا میــزان بــاالی 
ــی کــه  ــزی های ــد ،فانت ــاق مــی افت ــز اتف ــی در مغ محــرک بیرون
در واقعیــت اتفــاق افتــاده و فانتــزی هایــی کــه دوســت داریــم در 
واقعیــت اتفــاق بیفتد.کــه در پژوهــش حاضــر هــر یــک از 4 عامــل 
پرسشــنامه در 5 موقعیــت ذکــر شــده مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و نتایــج پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه خــرده مقیــاس اکتشــافی 
ــزان و در  ــترین می ــا دارای بیش ــای روی ــت خیالپردازی ه در موقعی
موقعیــت خیالپردازی هــای کــه در واقعیت اتفــاق افتاده اســت دارای 
ــای  ــاس خیالپردازی ه ــود. خــرده مقی ــراد ب ــزان در اف ــن می کمتری
ــه  ــی ک ــت خیالپردازی های ــز در موقعی ــت نی ــا صمیم ــط ب مرتب
ــزان  ــد دارای بیشــترین می ــاق بیفت ــت اتف ــم در واقعی دوســت داری
ــن  ــه ای ــود ک ــت ب ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــی ک ــه موقعیت ــبت ب نس
ــردازی هــای  ــراد بیشــتر خیالپ موضــوع نشــان مــی دهــد کــه اف
جنســی را در ذهــن خــود دارنــد و کمتــر بــه عمــل مــی رســانند. 

در ایــن زمینــه پژوهــش هــای ]5-3[ نیــز مؤیــد ایــن یافتــه اســت 
ــی      ــی باق ــطح ذهن ــتر در س ــی بیش ــای جنس ــردازی ه ــه خیالپ ک
مــی ماننــد و کمتــر بــه مرحلــه ظهــور مــی رســند. ایــن امــر حتــی 
ــوع کنــش وری جنســی  گاهــی باعــث مــی شــود کــه افــراد از ن
ــای  ــاس خیالپردازی ه ــرده مقی ــن خ ــند. همچنی ــود آگاه نباش خ
ــا دارای بیشــترین  ــای روی ــت خیالپردازی ه غیرشــخصی در موقعی
ــم در  ــت داری ــه دوس ــی ک ــت خیالپردازی های ــزان و در موقعی می
ــن  ــود. همچنی ــزان ب ــن می ــد دارای کمتری ــاق بیفت ــت اتف واقعی
ــت  ــاس خیالپردازی هــای ســادو مازوخیســتی در موقعی خــرده مقی
ــورد  ــن م ــود ای ــزان ب ــترین می ــا دارای بیش ــای روی خیالپردازی ه
نیــز در یــک مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود بــر اســاس 
ــوع  ــم ن ــردازی سادومازوخیس ــور ]26[ خیالپ ــش مذک ــج پژوه نتای
آســیب زای خیالپــردازی هــای جنســی اســت کــه بــه دلیل اســیب 
ــا  ــد ت ــا باقــی مــی مان در عملکــرد جنســی بیشــتر در ســطح روی
ســطح عمــل. همچنیــن در نتایــج تحلیــل عامــل تاییــدی پژوهش 
حاضــر، ضریــب پایایــی آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا 0/97 بــود کــه 
می تــوان گفــت ابــزار ســنجش خیالپردازی هــای جنســی ویلســون 
ــود. همچنیــن  از پایایــی )همســانی درونــی( مطلوبــی برخــوردار ب
ــی  ــان دهنده پایای ــه نش ــود ک ــر از 0/7 ب ــز باالت ــدار CR  نی مق
ــام  ــی تم ــای عامل ــت. و باره ــول اس ــوب و قابل قب ــی مطل ترکیب
ــر خیالپردازی هــای  ــه متغی ــوط ب مولفه هــا و تمــام گویه هــای مرب
جنســی ویلســون معنــادار و مطلــوب بــود. در بخــش روایــی واگــرا 
ــه   ــوط ب ــری مرب ــزار اندازگی ــه اب ــاند دادک ــر AVE نش ــز، مقادی نی
خیالپردازی هــای جنســی ویلســون بــه خصــوص در خــرده 
مقیــاس خیالپردازی هــای مرتبــط بــا صمیمــت از روایــی واگــرای 
مناســبی برخــوردار بــود. در ارزیابــی همســانی درونــی پرسشــنامه 
ــردازی هــای  ــاس خیالپ ــرای مقی ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــز ضری نی
جنســی ویلســون برابــر بــا 0/9 بــود کــه بیانگــر بــاال بــودن پایایــی 
مقیــاس مــورد نظــر مــی باشــد. همچنیــن ضریــب آلفــای کرونباخ 
مؤلفــه اکتشــافی برابــر بــا 0/83، ضریــب آلفــای کرونبــاخ مؤلفــه 
ــا 0/87، ضریــب  ــر ب ــا صمیمــت براب خیالپــردازی هــای مرتبــط ب
آلفــای کرونبــاخ مولفــه خیالپــردازی هــای غیــر شــخصی برابــر بــا  
0/72 و ضریــب آلفــای کرونبــاخ مؤلفــه خیالپــردازی هــای ســاده 
مازوخســتیک برابــر بــا 0/85 بــود.  در روایــی همگــرا، همبســتگی 
بیــن پرسشــنامه خیالپــردازی هــای جنســی بــا پرسشــنامه کیفیــت 
زندگــی جنســی گرفتــه شــدکه نتایــج نشــان داد نمــرات کیفیــت 
ــا صمیمــت  ــط ب ــا نمــره خیالپردازی هــای مرتب زندگــی جنســی ب
ــاده  ــاق افت ــت اتف ــی کــه در واقعی در موقعیت هــای خیالپردازی های
ــاق  ــت اتف ــم در واقعی ــی کــه دوســت داری اســت و خیالپردازی های
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بیفتــد در ســطح اطمینــان 99 درصــد دارای همبســتگی مثبــت و 
ــای  ــت خیالپردازی ه ــا موقعی ــی ب ــود  )p<0.05( ول ــاداری ب معن
روزانــه، خیالپردازی هــای در حیــن رابطــه جنســی یــا خــود 
ارضایــی، خیالپردازی هــای رویــا دارای همبســتگی مثبــت و 
ــده ان  ــان دهن ــر نش ــن ام ــود )p>0.05(، ای ــاداری ب ــر معن غی
ــت زندگــی  ــش کیفی ــد در افزای ــی توان ــه م ــی ک ــه عامل اســت ک
جنســی زوجیــن مؤثــر باشــد صمیمیــت اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــاق  ــه اتف ــی ک ــه در موقع ــت چ ــای صمیمی ــردازی ه ــن خیالپ بی
افتــاده و چــه زمانــی کــه دوســت داریــم محقــق شــود بــا کیفیــت 
زندگــی جنســی افــراد ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری دارد. در ایــن 
راســتا پژوهــش هــای ]29-27[ نیــز در زمینــه صمیمــت جنســی و 
کیفیــت زندگــی جنســی افــراد مؤیــد یافتــه هــای پژوهــش حاضــر 
ــا  ــایر مولفه ه ــا س ــز ب ــی نی ــی جنس ــت زندگ ــرات کیفی ــود. نم ب
ــای  ــخصی و خیالپردازی ه ــر ش ــای غی ــافی، خیالپردازی ه اکتش
ــی  ــاداری م ــی و معن ــتگی منف ــتیک دارای همبس سادومازوخیس
باشــد. کــه ایــن امــر نیــز تبییــن کننــده ایــن مســاله اســت کــه 
ــخصی  ــا غیرش ــی و ی ــر صمیم ــای غی ــردازی ه ــوای خیالپ محت
ــه  ــراد دارد ب ــی اف ــی جنس ــت زندگ ــا کیفی ــی ب ــه معکوس رابط
ایــن دلیــل کــه آنچــه کــه باعــث ارتقــای کیفــی روابــط جنســی     
ــردازی  ــتن خیالپ ــا داش ــن و ی ــن زوجی ــت بی ــود صمیمی ــی ش م
ــذا  ــت ل ــویی اس ــالم زناش ــه س ــا رابط ــط ب ــی مرتب ــای جنس ه
خیالپــردازی هــای آســیب زا نظیــر سادومازوخیســتیک نیــز رابطــه 
منفــی و معکــوس دارد. در ایــن زمینــه پژوهــش هــای ]30-32[.

نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر مبنــی بــر اهمیــت نقــش خیالپــردازی های 
ــن  ــی محققی ــدف اصل ــه ه ــود ک ــویی ب ــط زناش ــی در رواب جنس

شناســایی و آگاهــی خیالپــردازی هــای افــراد از طریــق ســنجش 
ــای  ــردازی ه ــرا خیالپ ــود زی ــنامه ب ــب پرسش ــی آن در قال . ارزیاب
ــر  ــون کمت ــت آن تاکن ــودن ماهی ــیار ب ــل ناهش ــه دلی ــی ب جنس
ــود کــه  ــذا ضــروری و الزم ب ــه اســت. ل ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ــی آن  ــی و پایای ــده و روای ــه ش ــتر توج ــنامه بیش ــن پرسش ــه ای ب
مطابــق بــا فرهنــگ و باورهــای جامعــه ایرانــی مــورد ارزیابــی قرار 
بگیــرد. همانطــور کــه یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد پرسشــنامه 
خیالپــردازی هــای جنســی ویلســون از روایــی و پایایــی مناســبی 
ــز  ــه روایــی همگــرا و واگــرا نی ــود. همچنیــن در زمین برخــوردار ب
ــان بخشــی و  ــد اطمین ــه مؤی ــد ک ــه دســت آم ــی ب ــج مطلوب نتای
اعتمادپذیــری ایــن پرسشــنامه بــود. از نتایــج ایــن پژوهــش مــی 
تــوان در مشــاوره و رواندرمانــی بــه ویــژه در مطالعــات زوج درمانــی 

و ســکس تراپــی اســتفاده نمــود.

سپاسگزاری
پژوهشــگران بــر خــود الزم مــی داننــد از کلیــه شــرکت کننــدگان 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــاس ه ــل مقی ــا تکمی ــه ب ــر ک ــش حاض در پژوه
پژوهــش، مــا را در انجــام ایــن کار یــاری رســاندند، سپاســگزاری 
ــری  ــاله دکت ــای رس ــه ه ــی از یافت ــش بخش ــن پژوه ــد. ای نماین
نویســنده اول مــی باشــد. در اجــرای پژوهــش ماحظــات اخاقــی 
مطابــق بــا دســتورالعمل کمیتــه اخاق دانشــگاه فردوســی مشــهد 
IR.UM. در نظــر گرفتــه شــده اســت، و کــد اخــاق بــه شــماره

ــده اســت.   ــت ش REC.1399036 دریاف

تعارض منافع  
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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