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ذهنی: مطالعه  توانکمی ابزار سالمت جنسی و باروری زنان سنجروانطراحی و 

 یاکتشافترکیبی متوالی 

 چکیده فارسی:

 لیبه دلذهنی،  توانکم. زنان روانی و فرهنگی است ،اجتماعی، زیستی یادهیذهنی پد یتوانکم مقدمه:

سالمت جنسی و  نهیدرزم یادهیعد مسائلی، دچار مشکالت و توانکمشرایط خاص ذهنی و جسمی ناشی از 

یدگی نیازها یچو پ ی ذهنیتوانزنان کم باروریو  جنسیبا توجه به اهمیت موضوع سالمت . باشندیمباروری 

دیدگاه و نظرات والدین و مراقبین  یشدهمستقیم، شگرف و اثبات ریتأثو و مشکالت آنان در این زمینه 

بافت و ساختار  فردمنحصربه ریتأثو همچنین  آنان جنسی و باروریبرآورده شدن نیازهای در  ذهنی توانانکم

به تبیین  یامطالعهطی انجام پژوهشگر بر آن شد تا فرهنگی هر جامعه بر سالمت جنسی و باروری آنان، 

ذهنی و طراحی ابزاری معتبر و پایا در جهت سنجش  توانکممالحظات سالمت جنسی و باروری زنان 

 سالمت جنسی و باروری آنان بپردازد.

 . مرحله اولباشدیم یو کم یفیاز دو مرحله ک یاکتشاف یبیترک حاضر، یک مطالعه پژوهش روش کار:

نفر از والدین و  21، با بر هدف یبه روش مبتناز طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته  یفیپژوهش ک

ذهنی و مراکز روزانه  توانانکمذهنی در مراکز نگهداری از  توانکممراقبین سطح اول و تخصصی زنان 

بر  یقرارداد یمحتوا زیها با استفاده از آنالداده لیوتحلهیتهران انجام شد. تجز یآموزحرفهی و بخشتوان

 یانجام گرفت. مرحله دوم، مرحله کم MAXQDA 10 افزارنرم، توسط ونتدملیو و گژان کردیاساس رو

 نتجم ذهنی آموزش پذیر توانکمزنان  ابزار سالمت جنسی و باروری یسنجروانطراحی و  پژوهش بود که به

مرور متون ی مستخرج از فاز کیفی و نیز هاهیمادرون مفاهیم و بر اساس ها هیاستخر گو ابتدا،. در دیگرد

نفر از  10با  یصور قرار گرفت. روایی دیتائی و موردبررسیی و پایایی ابزار روا ،شد و در مرحله دوم لیتشک

آمد و روایی  به دست( CVR,CVI) یکمکیفی و  یهاروشنفر از خبرگان، به  10، روایی محتوی با مادران

نفر از مادران، از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش حداکثر درست نمایی و چرخش  202سازه با 

بازآزمون و -آزمون ،یدرون یهمسان انجام شد. پایایی ابزار از طریق بررسی SPSS 25 افزارنرمواریماکس، در 

نمره دهی، پاسخگویی،  تیدرنهاگرفت و قرار  دیتائی و موردبررسی ریگاندازه اریمع یبرآورد خطا

 ی و سهولت ابزار تعیین گردید.ریرپذیتفس

 توانکممنجر به تبیین مالحظات سالمت جنسی و باروری زنان  ،یفیها در مرحله کداده زیآنال :هاافتهی

در  با عناوین افول هویت زنانه، تزلزل استقالل، انزوا و حمایت اجتماعی گردید. هیمادرون 4ذهنی و استخراج 

گویه و کسب میانگین شاخص  31روایی صوری و محتوی، ابزار اولیه با  دیتائ، بعد از مطالعهکمی بخش 

 هفت ینشان داد که ابزار حاوی اکتشاف یعامل لیتحلنتایج  وارد مرحله روایی سازه شد. 91/0 یمحتوروایی 



اجتماعی، آموزش خود مراقبتی  نامناسببا عناوین استقالل در بهداشت فردی و قاعدگی، رفتارهای  عامل

. این عوامل باشدیمی قاعدگی هادغدغهباروری جنسی و  مسائلجنسی، شناخت حریم خصوصی، شناخت 

 درمجموعختصاص دادند و ویژه را به خود ا مقدار 22/1، 48/1، 67/1، 80/1، 92/1، 51/2، 62/2به ترتیب 

همسانی درونی ابزار )آلفای با محاسبه  تیدرنهاکردند.  نییتبدرصد از کل واریانس متغیرهای ابزار را  53

( پایایی ابزار مورد 5/1) یریگاندازه( و خطای معیار 97/0) یاخوشه( و همبستگی درون 80/0=کرونباخ

 به دست آمد. هیگو 25 یحاو SRH-WIDتحت عنوان  ایمعتبر و پا یابزار قرار گرفت و دیتائ

 بتجار برهیبا تک ذهنی، توانکمزنان  از سالمت جنسی و باروری یدیمطالعه مفهوم جد نیا :یریگجهینت

 دیها تأکاز آن تیتوجه و حما تیبه دست آورد و به اهمرا  ذهنی توانکموالدین و مراقبین زنان متنوع 

ذهنی،  توانکمهمچنین با طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت سنجش سالمت جنسی و باروری زنان . نمود

 نهیدرزم ذهنی، توانکمبه زنان  دهندگان مراقبتارائه یآگاه شیدر جهت افزا یبتواند گام امید است

رفع این در جهت بهتر  یهایاستراتژجنسی و باروری آنان و کمک به تدوین  و مشکالت مسائلشناخت 

 .بردارد مشکالت

 "ابزار ی سنجروان" ،" یبارورسالمت جنسی و " ،" یذهن توانکمزنان " :یدیکلمات کل 
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Abstract: 

Development and Psychometric Properties of sexual and Reproductive Health Instrument in 

Women with intellectual disability: sequential exploratory mix method 

Background: Intellectual disability is a biological, social, psychological and cultural 

phenomenon. Women with intellectual disabilities have many problems with reproductive and 

sexual health due to special mental and physical conditions caused by disability. The effect of 

intellectual disability on sexual and reproductive health has been largely ignored in the clinical 

performance, research, and quality of life of these individuals. Therefore, the researcher attempted 

to study the concept of sexual reproductive health of women with intellectual disability and design 

a valid and reliable tool for measuring their sexual reproductive health. 

Methods: The present study was designed as a sequential exploratory mixed method, the 

qualitative phase was followed by the quantitative phase. The first phase of the qualitative research 

was conducted through in-depth and semi-structured interviews with purposeful method, with 21 

parents and caregivers of women with intellectual disability in intellectual disability care centers in 

Tehran. Data analysis was performed with a content analysis approach using the conventional 

method proposed by the Zhang and Wildemuth (2016) by 10 MAXQDA. Second, the quantitative 

phase had two steps and aimed at developing and evaluating the psychometric properties of sexual 

and reproductive health of women with intellectual disability. In the first step of this phase, an item 

pool was developed based on the subcategories and categories related to the qualitative study and 

literature review. In the second step Validity and reliability of the instrument were evaluated and 

confirmed. Qualitative and quantitative methods were used to determine face validity and 

exploratory factor analysis was used for construct validity. The reliability of the instrument was 

assessed and verified through internal consistency, test-retest and SEM. 

Results: in the findings of first stage, the women’s perceptions were categorized in four themes 

including the decline of feminine identity, Insecurity of independence, isolation and social support. 

Exploratory factor analysis based on maximum likelihood and varimax rotation revealed that the 

instrument contains seven factors including independence in individual and menstruation hygiene, 

socially inappropriate behaviors, sexual self-care education, privacy recognition, sexual 

reproductive awareness, and menstrual concerns.. Eigen value of these factors accounted for 2.62, 

2.51, 1.92, 1.80, 1.67, 1.48, 1.22, and explained 53% of the total variance of the instrument 

variables. Finally, the internal consistency of the tool (Cronbach's alpha = 80%), intra-cluster 

correlation (97.6%) and SEM (1.5) confirmed the reliability of the tool. 

Conclusion: This study explored a new concept of reproductive-sexual health women with 

intellectual disability, focusing on the diverse experiences of parents and careers of them and 

emphasized the importance of attention and support. Also, It is hoped that through this research, 

one can take a step to enhance the awareness of care providers about sexual, and reproductive 

health needs and it can help nurses, midwifes, and physicians, towards the better strategies for 

minimizing sexual and reproductive complicates of them. 

Key words: women with intellectual disability; sexual and reproductive health; Psychometric 

tools 


