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 چکیده

هدف اين پژوهش ، بررسی ويژگی های روانسنجی 

 کاربرد آن درپرسشنامه اعتماد در روابط زناشويی و 

زيرا .می باشد همسانی ازدواج براساس قصه عشق

همسانی ازدواج موجب آرامش زوجین و کمتر شدن 

 تقويت امنیت اجتماعیبالطبع رفتارهای تهاجمی و 

جامعه آماری، شامل کلیه زوجین شهر   می باشد.

 300بود. نمونه آماری،  شامل  1396تهران در سال 

بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند نفر 

ابزار پژوهش، مقیاس های  مرحله ای انتخاب شدند.

( و قصه عشق 1986) اعتماد رمپل و هولمز

استرنبرگ بوده . روش آماری، جهت بررسی اعتبار 

آلفای کرونباخ، جهت بررسی روايی از روش  از شیوه

 Tجهت هنجارآزمون از نمره  , تايیدیتحلیل عامل 

و برای بررسی رابطه از همبستگی پیرسون بهره  Zو 

 گرفته شد.

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the 

psychometric properties of the trust 

questionnaire in marital relations and its 

application in the marriage consistency based 

on the story of love. Since the marriage's 

consistency causes couples peace and 

decreases the aggressive behaviors and, thus, 

strengthening social security. The statistical 

population included all couples in Tehran in  

2017. The sample consisted of 300 people 

selected by multistage cluster sampling. The 

research tool is the Relapse and Holmes Trust 

Scales (1986) and Sternberg's Story of Love. 

The statistical method was Cronbach's alpha, 

to validate the validity of the confirmatory 

factor analysis method, the standard test was 

T and Z, and Pearson correlation was used to 

examine the relationship.Using these two 

scales in pre-marital counseling can be a 

prelude to less offensive behaviors and even 

social security in the future.The findings 

showed that the validity of the test was in 

general with 18 items (0.881) and for 
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 مقدمه

 پی در محققان بیستم قرن هفتم دهه از بعد خانواده، تداوم و ازدواج اهمیت به توجه با

 از شادکامی و رضايت احساس افزايش راههای و زناشويی رضايت بر مؤثر شناسايی عوامل

 عاشقانه، رابطه ضروری جزء دوستی، نوع هر اصلی جزء اعتماد، .مشترک برآمدند زندگی

 اعتماد، .است فردی-میان تئوريهای و زندگی در مؤثر و سالم اساسی ارتباط های پايه از يکی

 همسران ارتباط که اختصاصی وضعیت و دارند ديگر فرد نسبت به افراد که است اطمینانی

 (.23، ص  1394)جاويدمهر، هنرپروران وقادری، اعتماد است تابع سازد، صمیمی را يکديگر با

 مندیرضايت و دانست فرد هر زندگی ها درگیریتصمیم ترين مهم از يکی توان می را ازدواج

 فرد هر روانی و سالمت زندگی کیفیت ی کننده تعیین عوامل ترين اصلی يکی از ازدواج از

 از (. يکی1،2012اند)ريگن پرداخته موضوع اين به پژوهشگران بسیاری اين رو از .باشد می

است  آن وکیفیت زناشويی، عشقرابطه از مندیرضايتها کنندهتعیین مهمترين عوامل

قرار  مطالعه مورد متعددی های پژوهش در آن و کیفیت زوجین بین (. عشق2،2000)برگنر
                                                           

1 Regan 

2 Bergner 

نشان داد که اعتبار آزمون در حالت کلی   يافته ها 

(و  برای زير مقیاس های پیش 881/0ماده) 18با 

(، وفاداری 846/0( , اعتماد )822/0بینی پذيری)

( برآورد شد . در 694/0( و نحوه برخورد )838/0)

و استخراج   KMO=0/614بررسی روايی سازه با  

 5ماده(،  اعتماد ) 6پیش بینی پذيری)،عامل 4

ماده(  با  3ماده( و نحوه برخورد ) 4ده(، وفاداری )ما

چرخش واريماکس مشخص شد که   واريانس 

 گرديد.  353/70%

همچنین مشخص شد که بین قصه عشق )مردان  

خصوصا در دو زير مقیاس جنگ و وحشت و زنان( 

قش (  ن کن ) ف فردی ا ین  ب بط  تماااد در روا ع و ا

 . وجود دارد "رابطه")زناشويی( 

  زناشويی مقیاس اعتماد، قصه عشق،   کلیدی:هایواژه

predictive subscales (0.822), trust (0.846), 

loyalty (0.838), and the manner of dealing 

(0.694) was estimated. The validity of the 

construct with KMO = 0.614 and the 

extraction of 4 factors, predictability (6 

items), trust (5 items), loyalty (4 items) and 

the manner of collision (3 matter) with vari-

max rotation revealed that the variance is  

70.353%  . It was also found that there is a 

"relationship" between the story of love (men 

and women), especially in the two sub-scales 

of warfare and panic (role) and trust in 

interpersonal (marital) relationships 
Keywords:   trust questionnaire in marital 

relations, love story 
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هدف بر همین اساس،  (.1،2014پرداخته اند)لويز آن به بسیاری نظرانصاحب و است گرفته

قیاس ( م، روايی، عملی بودن و هنجار يابیاعتبارهای روانسنجی ) اصلی پژوهش تعیین ويژگی

 . اعتماد در روابط زناشويی و رابطه آن با قصه عشق در بین زوجین شهر تهران است

 

                                                                                                                                                                     هشپژو روش

 کار نوع حسب بر پژوهش انجام برای مختلفی گیری نمونه های روش که آنجايی از

چند مرحله ای    ای خوشه  روش صورت به گیری نمونه پژوهش اين در دارد وجود پژوهشی

بین مناطق مختلف جغرافیايی ) شمال، جنوب، شرق و غرب  که صورت اين به پذيرفت انجام

 ( ،سراهای محله , خیابان ها و محله ها، زوجین به صورت در دسترس انتخاب شدند.
در آن دو يا چند دسته از اطالعات طرح پژوهش در اين تحقیق همبستگی است که محقق 

مربوط به يك گروه يا يك دساته اطالعات از دو يا چند گروه را در اختیار دارد، اين روش 

 .برای مطالعه میزان تغییرات در يك يا چند عامل در اثر تغییرات يك يا چند عامل ديگر است

اين پژوهش از . شودیدر اين طرح صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی م

 .نظر هدف کاربردی است

سخ2،1986اعتماد )رمپل و هولمز اسیقم ها پژوهشابزار گردآوری داده نظر  ديتجد ۀ( ن

 كي اعتماد است. آزمون و قصه عشق استرنبرگ (1985اعتماد )رمپل و هولمز،  اسیمق ةشد

 اياعتماد افراد به همساار  زانیم یابيبه منظور ارز کهاساات  یعبارت 18 یابزار خودگزارشاا

 زانیم»کرده اند:  فيتعر نگونهيساااخته شااده اساات. رمپل و هولمز اعتماد را ا کشااانيشاار

 یاه هيگو از یبعضاا «.دیکن یکه که هنگام  فکر کردن به رابطه تان، احساااس م ینانیاطم

شنامه از مق نيا س شال یفرد نیروابط ب اسیپر سط  ستوور ته  یگورن ن،يکه تو شده،  هیو ا

ست شده ا ضیف)گرفته  سانیا شنامه  (.25، ص 1395و همکاران، آباداح س شق دوپر صه ع وق

 اسیمق كيدر  ديبا یآزمودنسااوال اساات . در هردو پرسااشاانامه 100زنان ومردان هرکدام 

موافقت خود با هر  اي الفتمخ زانی)از کامالً، مخالفم تا کامالً موافقم( م یادرجه 7 کرتیل

با اين اختالف که اعتماد يك پرسشنامه برای دوگروه زنان و  از عبارات را مشخص کند. كي

 مردان است اما در قصه عشق فرم زنان و مردان متفاوت می باشد.

 

  
                                                           
1 levzic 
2 Rampalle & Holmes 
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 هايافته

عاملی)اعتماد, وفاداری , نحوه برخورد  4پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی يك آزمون 

باشد که اعتبار زير مقیاس های به روش آلفای کرونباخ   می گويه  18با   ( و پیش بینی پذيری

مشخص شد .   حال روايی   881/0و اعتبار کلی  82/0و  69/0, 84/0, 85/0به ترتیب برابر 

نسبت  1با توجه به جدول از قرار زير است. سازه آن  با  استفاده از روش تحلیل عامل تايیدی

χ2  بهdf  58/1برابر با ( است و ريشه میانگین مجذور خطای تقريبیRMSEA برابر با )

 =95/0های است. بنابراين مدل از برازش الزم برخوردار است. همچنین شاخص 022/0

NNFI ،83/0 =CFI ،95/0 =IFI ،9/0= GFI  92/0و =NFI .برازش مدل را تأيید کردند 
 

 فردی بین روابط در اعتماد پرسشنامه عاملی 4 مدل برای برازندگی های شاخص  :1جدول 

 2X RMSER df شاخص
2 X

/df GFI AGFI NFI NNFI CFI IFI 

 022/0 07/207 مقدار
13

1 
58/1 9/0 88/0 92/0 95/0 83/0 94/0 

 عالی متوسط عالی خوب متوسط خوب خوب - خوب - برازش

 

 مشاهده می شود بین متغیرهای مکنون مربوطه و  1اما همان طور که در نمودار 

 (. 3/0شاخص های متناظر با آن ها همبستگی معناداری وجود دارد ) باالتر از 

 
 داستاندار تخمین مدل-1نمودار
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  T ارزش مدل -2 نمودار

میزان معنادار بودن )مقدار آن بزرگتر از  Tنیز مشاهده می شود  که ارزش  2در نمودار

لذا روايی سازه های اندازه گیری  .( هر يك از پارامتر ها را نشان می دهد96/1قدر مطلق 

مولفه پیش بینی پذيری , نحوه برخورد , وفاداری و اعتماد در سطح  4متغیر های مربوطه به 

 تايید می شود. 05/0

برای جامعه زوجین تهرانی در  Tو Zندارد ت اساااتابراسااااس نمرا کلی جدول هنجار

 دارای T نمرات اينکه به توجه ، پس بابدساات آمد نیز پرسااشاانامه اعتماد در روابط بین فرد

 پايین، اعتماد دارای 45 از کمتر نمرات باشاااند، می 10 اساااتاندارد انحراف و 50 میانگین

 نمرات و باال حد در اعتماد 65 تا 55 متوساااط، حد در اعتماد دارای 55 تا 45 بین نمرات

 می گیرند. قرار حد از بیش اعتماد ناحیه در 65 باالی
   فردی بین روابط در هنجار کلی پرسشنامه اعتماد-3جدول

 Z T نمره Z T نمره Z T نمره Z T نمره

18 54/2- 62/24 45 84/0- 56/41 72 85/0 5/58 99 54/2 45/75 

19 48/2- 24/25 46 78/0- 19/42 73 91/0 13/59 100 61/2 07/76 

20 41/2- 87/25 47 72/0- 81/42 74 98/0 76/59 101 67/2 7/76 

21 35/2- 5/26 48 66/0- 44/43 75 04/1 39/60 102 73/2 33/77 

22 29/2- 13/27 49 59/0- 07/44 76 1/1 01/61 103 8/2 96/77 
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 Z T نمره Z T نمره Z T نمره Z T نمره

23 22/2- 75/27 50 53/0- 7/44 77 16/1 64/61 104 86/2 58/78 

24 16/2- 38/28 51 47/0- 32/45 78 23/1 27/62 105 92/2 21/79 

25 1/2- 01/29 52 4/0- 95/45 79 29/1 9/62 106 98/2 84/79 

26 04/2- 64/29 53 34/0- 58/46 80 35/1 52/63 107 05/3 47/80 

27 97/1- 26/30 54 28/0- 21/47 81 42/1 15/64 108 11/3 1/81 

28 91/1- 89/30 55 22/0- 83/47 82 48/1 78/64 109 17/3 72/81 

29 85/1- 52/31 56 15/0- 46/48 83 54/1 41/65 110 24/3 35/82 

30 79/1- 15/35 57 09/0- 09/49 84 6/1 03/66 111 3/3 98/82 

31 72/1- 77/32 58 03/0- 72/49 85 67/1 66/66 112 36/3 61/83 

32 66/1- 4/33 59 03/0 35/50 86 73/1 29/67 113 42/3 23/84 

33 6/1- 03/34 60 1/0 97/50 87 79/1 92/67 114 49/3 86/84 

34 53/1- 66/34 61 16/0 6/51 88 85/1 54/68 115 55/3 49/85 

35 47/1- 28/35 62 22/0 23/52 89 92/1 17/69 116 61/3 12/86 

36 41/1- 91/35 63 29/0 86/52 90 98/1 8/69 117 67/3 74/86 

37 35/1- 54/36 64 35/0 48/53 91 04/2 43/70 118 74/3 37/87 

38 28/1- 17/37 65 41/0 11/54 92 11/2 05/71 119 8/3 88 

39 22/1- 79/37 66 47/0 74/54 93 17/2 68/71 120 86/3 63/88 

40 16/1- 42/38 67 54/0 37/55 94 23/2 31/72 121 93/3 25/89 

41 1/1- 05/39 68 6/0 99/55 95 29/2 94/72 122 99/3 88/89 

42 03/1- 68/39 69 66/0 62/56 96 36/2 56/73 123 05/4 51/90 

43 97/0- 3/40 70 72/0 25/57 97 42/2 19/74 124 11/4 14/91 

44 91/0- 93/40 71 79/0 88/57 98 48/2 82/74 125 18/4 76/91 

126 24/4 39/92 
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و مقیاس قصه عشق )فرم مردان(  فردی بین روابط در اعتماد رابطه بین پرسشنامهاما در 

ه های با مولف فردی بین روابط در اعتماد کلی بین نمرهضريب همبستگی نشان می داد که 

 الدرح ،تخیلی – علمی ،(نقش)قربانی ،(نقش)مفعول ،(نقش) مظنون ،رعیت )نقش( ،)ايثار

  (شنق) تماشاچی ،(نقش) هنرپیشه ،آشپزی، باغچه و باغ ،(نقش)اعتیاد  هم، (نقش)بهبودی 

و با مولفه های  ؛( مستقیم482/0) ( تا متوسط2/0همبستگی ضعیف ) ((نقش) و کمدين

( (نقش) معمايی چهره ،بازی ،خانواده و خانه ،دار مجموعه ،(نقش)پلیس ،(نقش) )حاکم

دارند  05/0معکوس در سطوح معناداری  (-342/0) متوسط تا( -246/0) ضعیف همبستگی

 .ها هیچ همبستگی معناداری ديده نشدبا ساير متغیراما بین نمره اعتماد 

 با  )در فرم زنان( و مقیاس قصاااه عشاااقفردی  بین روابط در اعتماد کلی اما  بین نمره

فه ثار) های مول نه ،تخیلی – علمی ،(نقش) مظنون ،(نقش) رعیت ،اي  درحال، خانواده و خا

 ،جنگ ،آشاااپزی، تاريخ ،خیال ،بافندگی ،سااافر ،مذهب ،(نقش) اعتیاد هم ،(نقش) بهبودی

شه صه مقیاس(( نقش) کمدين و( نقش) هنرپی شق ق ستگی ع  قوی تا( 211/0) ضعیف همب

( -199/0()نقش) تماشاااچی و( -352/0( )نقش) حاکم های مولفه با و ؛مسااتقیم( 519/0)

سااايرمولفه ها  بین اما 05/0 معناداری سااطوح در ضااعیف همبسااتگی عشااق قصااه مقیاس

 همبستگی معناداری ديده نشد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 زوجین در فردی بین روابط در پرسشنامه اعتمادنتايج پژوهش اين طور نشان داد که: 

  شهر زوجین در فردی بین روابط در اعتماد پرسشنامه دارد. همچنین تهران پايايی  شهر

 تهرانی شهر زوجین در فردی بین روابط در . پرسشنامه اعتماداستروايی سازه  دارای تهران

فردی با قصه عشق رابطه  بین روابط در اعتماد پرسشنامه هنجار مناسب دارد. و همچنین

 .دارد
 

 فارسی منابع

 4 شماره ،1 دوره ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشکده خانواده. سالمت فصلنامه

 .16-4صص.

خانواده  یو تاب آور یفرد نی(. نقش اعتماد در روابط ب1394. )نیحس فر،انيو کاو .،، سحرخندان دل

. خانواده یساز یمشاوره و غن ،یشناس بیدو فصلنامه آسشاغل.  یزوج ها يیزناشو تيدر رضا

 .14-31.صص1سال اول. شماره
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 .نرايا یمجله مطالعات اجتماعاعتماد به همسر.  (.1385) .مومنه ،یو میرزا محمد .،جهيخد ،یسفیر
 .125-157. صص2دوره اول، شماره

با  جانیه میو تنظ یفرد نیاعتماد ب نیرابطه ب (.1395) .محمود ،یندا و جاجرم ،احسان آباد یاضیف

اه دانشگ، قوچان، مشاوره و سالمت روان یمل شيهما نیچهارم .یستيسازمان بهز يیزناشو تيرضا

 .واحد قوچان یآزاد اسالم

(. اعتباريابی و سنجش پايايی نسخه 1394). و قادری, زهرا .نازنین، هنرپروران .،فهیمه ،جاويدمهر

فصلنامه خانواده و فردی متأهلین فرهنگی شهر شیراز.  -فارسی مقیاس اعتماد در روابط میان
 .35-22,صص3شماره ، پژوهش
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