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 چکیده

زن یک انتخاب همسر چه برای مرد و چه برای 

مرحله جدید و سرنوشت ساز است، بنابراین در 

این مورد نباید سطحی عمل نمود بلکه دقت و 

های دقیق الزم توجه عمیق و مشورت و بررسی

هدف این پژوهش اعتباریابی پرسشنامه  است.

ای ساموئل گلدینگ به منظور اندازه دوازده مولفه

 طرح پذیری در ازدواج بود.گیری ریسک

جامعه  .بود پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش

آماری پژوهش حاضر، کلیه زوجین شهر 

عنوان مرد( به150زن و 150نفر) 300تهران،

گیری دردسترس که به نمونه با روش نمونه

ابزار کلینیک رجوع کرده کردند، انتخاب شدند. 

ای پرسشنامه دوازده مولفهپژوهش عبارت بود از 

زه گیری ساموئل گلدینگ به منظور اندا

با  پذیری در ازدواج. اعتبار پرسشنامهریسک

استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده 

های از تحلیل عاملی اکتشافی )با روش مولفه

اصلی و چرخش واریماکس( و تحلیل عاملی 

اکتشافی  عاملی تاییدی انجام گرفت. تحلیل

 ،(α=93/0های قبل ازدواج )آسیبدوازده مولفه 

، ازدواج فرار از (α=83/0)ثباتی الگوی ازدواج بی

Abstract:  

Choosing a spouse is a new and decisive 

step for both men and women, so it 

should not be superficial, but careful 

attention and consultation and specific 

scrutiny are needed. The purpose of this 

study was to validate twelve-

components of Samuel Gladding to 

measure of marriage risk taking 

questionnaire. The research design was 

descriptive-surveying. The statistical  

population of this study was 300 

couples (150 women and 150 men) who 

were referred to the clinic in Tehran. 

The research tool was a twelve-

component of Samuel Gladding to 

measure marriage risk taking 

questionnaire. The validity of the 

questionnaire was confirmed by 

Cronbach's alpha and its validity was 

assessed by exploratory factor analysis 

(using principal components method 

and Varimax rotation) and confirmatory 

factor analysis. Exploratory Factor 

Analysis of Twelve Components of 

Premarital Injuries (α = 0.93), Marriage 

Pattern Instability (α = 0.83), escape 

from main system marriage (α = 0.82), 

Marital Differences (α = 0.85) 
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 مقدمه

سیستمخانواده در زمره مهم ساس ازدواج بین دو جنس مخالف ترین  ست که برا های اجتماعی ا

گیرد. حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی برخوردار اسکککت. خانواده به عنوان واحد شککککل می

ها و عوارض است که هم اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفادهندگی و تغییر و تحول آسیب

خانواده نهادی است که از یک سو با ر شکوفایی و هم بستر فروپاشی روابط میان اعضایش است. بست

ست. اهمیت این نهاد بجامعه ست و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط ا ه ی بزرگتر در تعامل ا

آورند و تحقق نظران آن را از ارکان اسککاسککی جامعه به حسککاب میحدی اسککت که برخی از صککاحب

خانواده (. 1،2010)ادلتی و ردزوانپندارند ی سککالم میی سککالم را در گرو دسککتیابی با خانوادهجامعه

ای زنده و در حال تغییر اسککت که با اسککتفاده از اعضککای خویش و در جریان ارتباطی دائمی، جوهره

سکککترش کنند و در طول زمان و مکان گدهی میدار با یکدیگر یک کل را سکککازمانتعاملی و طرح

 (. 2010پور، کیمیایی و افضلی،یابد )احمدی، نبیمی

                                                           
1. Edalayi   & Redzuan 

، تفاوت اصلی (α=82/0)سیستم اصلی 

های احتمالی مراسم ، آسیب(α=85/0)زوجین

ساز به خانواده ، عوامل وابسته(α=80/0)ازدواج 

ساز در ، وجود عناصر مشکل(α=77/0)اصلی

های قبل ، تجربه ناایمنی(α=77/0)ازدواج 

بخش ،   ازدواج عامل التیام(α=71/0)ازدواج 

، وجود اعضای دردسرساز در (α=73/0)ازدواج 

، محل اسکان و مسایل آن در (α=52/0)ازدواج 

های فردی و وجود تفاوت (α=58/0)ازدواج 

(46/0=α) عاملی را نشان داد. همچنین تحلیل 

 قرار تأیید مورد را مدل دوازده عاملی تأییدی

نتایج  .به دست آمد 96/0داد. آلفای کرونباخ کل 

نشان داد پرسشنامه حاضر برای ارزیابی 

پذیری در ازدواج کیفیت روان سنجی ریسک

های تواند در مطالعات و موقعیتدارد و می

 .مختلف استفاده شود

پذیری در ازدواج، ریسک های کلیدی:واژه

 .سنجش پرسشنامه، اعتباریابی

   

Problems of Marriage  (α = 0.80), 

Family Related  Factors (α = 0.77),  
Problematic Elements in Marriage (α = 

0.77), Experience of Premarital 

Insecurity (α = 0.71) healing factor of 

marriage (α = 0.73), presence of painful 

members in marriage (α = 0.52), place 

of residence and issues in marriage (α = 

0.58) and individual differences (α = 

0.46) ) are showed. Confirmatory factor 

analysis also confirmed the twelve-

factor model. Cronbach's alpha was 

0.96. The results showed that, the 

present questionnaire has psychometric 

properties for assessing marriage risk 

taking and can be used in various 

studies and situations. 

Key words:   risk taking in marriage, 

questionnaire evaluation, validation 
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ها، تحوالت اجتماعی دهه های گذشکککته در سکککطی جهانی، نظام خانواده را با تغییرات، چالش 

ست به گونه ای که در طی همین مدت نظام خانواده مسایل و نیازهای جدید و متنوعی روبرو کرده ا

 ای در معرض تهدید قرار گرفته است. هنگامی کهبه شکلی فزاینده به علل و عوامل متعدد و پیچیده

کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای زیسککتی، اجتماعی، شککناختی و عاطفی یکی پس از دیگری 

سیب می ضایتآ ساس ر ضای آن به تدریج اح ست میبیند، اع دهند. این روند در مندی خود را از د

ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت، واقعه حقوقی طالق می شود 

ساختارهای 2015زاده،بوالهری و نقی )عابدی، شدن تغییرات قابل توجهی را در  (. مدرنیته و جهانی 

های قانونی نظیر خانواده به ارمغان آورده است و این فرآیند اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیستم

یاری از ارزش جدی را برای بسککک هدیدی  ندگی ت بات در ز خانوادگی نظیر ث به روابط  های مربوط 

ترین نیازهای بشری است (. زندگی زناشویی یکی از جهانی2005شویی موجب شده است )لئونگ،زنا

نایی با توا با که از دو نفر  یک کالم  یازها و عالیق مختلف و در  با ن فاوت و  عدادهای مت ها و اسکککت

صیت ست )گلدنبرگ و گلدنبرگشخ شده ا شکیل  شاهی 1،2008های گوناگون ت سین  ، ترجمه ح

 (. 1392اران،برواتی و همک

ست بین دو فرد روی میازدواج مهم شکلترین پیوندی ا سرآغاز   -گیری کانون حمایتیدهد و 

سل ست که در کیفیت زندگی افراد و تربیت ن طوری که در های بعدی نقش حیاتی دارد. بهعاطفی ا

شد 2000) 2پژوهش وایت و گالگر شان داده  شاد را  93(، ن شتن ازدواج  صد افراد مورد مطالعه، دا در

دانسککتند و بر این باور بودند که ازدواج یک تعهد های زندگی خویش میترین اولویتیکی از اصککلی

ست که جز در حالتمادام ست العمر ا ضطراری نباید به آن پایان داد. ازدواج نهادی اجتماعی ا های ا

اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن و مرد با نیروی نهفته ناشی از غرایز و  که پایه و

سلیم یکدیگر می شوند تا واحد پویایی به نام خانواده را آیین و عشق به هم جذب و آزادانه و کامل ت

 (.3،2009ایجاد کنند )آلوییس و فری

س     ستقالل ن شترک دو فرد با حفظ ا شخصیت طرفین ازدواج پیوند م بی هر یک در جهت تکامل 

(. ازدواج به عنوان یک رویداد بهنجار در زندگی شکککخصکککی تعریف 1395اسکککت )دیزجانی،خرامین،

سالی اتفاق میمی صیات و نیازهای شود که در بزرگ صو شترک دو نفر با خ افتد و به معنی زندگی م

واج و رابطه زناشککویی پایدار و (. اسککتحکام خانواده به ازد4،2010متفاوت اسککت )سککوینک و گاری 

شویی، افزون بر آن که آرامش  ضایت زنا ستی در ر س ستگی دارد، یعنی هر گونه تزلزل و  بنیادین ب

 (.2010دهد )نجاتی،کند، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار میها را مختل میروانی زوج

                                                           
1 . Goldenberg & Goldenberg 

2. Waite & Gallagher 

3. Alois & Frey 

4. Sevinc & Garip 
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سون سالم را به معنای حضور چند1994) 1اندر شویی، (، ازدواج  ضایت زنا صر مثل تعهد، ر ین عن

شونت و خیانت می صری خ شروودارتباط و عدم وجود عنا سد (. به نظر می2008، 2داند )به نقل از  ر

هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهد نسبت به نهاد ازدواج برای موفقیت ازدواج مهم باشد )المبرت 

 (. 2008، 3و دوالهیت

اسکککاسکککی تعهد، جاتبه و تفاهم اسکککت که در این بین تعهد  هر ازدواج موفق حاوی سکککه رکن   

ناشکککویی قوی مل پیشز عا یدارترین  پا ناشکککویی اسکککت ترین و  بات ز یت و ث نده کیف بینی کن

ای برای پیشککگیری از نارضککایتی و (. آماده شککدن برای ازدواج رویکرد نسککبتا تازه4،2009)موسکککو

ست و مبتنی بر این دیدگا شویی ا ست در زندگی زنا ست که زوجشک توانند یاد بگیرند که ها میه ا

سازی های موفق و پایداری داشته باشند و هدف زیربنایی بسیاری از رویکردهای آمادهچگونه ازدواج

 (.5،2012های زناشویی است )السون، دفرین و اولسونتر شدن پیوندنیز کمک به قوی

ضعیت ازدواج      شویی یک ارزیابی جهانی از و ضایت زنا شویی و ر سعادت زنا فرد بوده و بازتابی از 

ست )زاینا سازه2012و همکاران، 6عملکرد آن ا شویی  ضایت زنا شکل از ابعاد (. ر ای چند بعدی و مت

ست و از طریق ارزیابی تعامالت جاری بین زوج مانند عالقه متقابل، مراقبت از هم، پذیرش  مختلف ا

ذراندن اوقات فراغت، تقسککیم کار، روابط جنسککی، یکدیگر، تفاهم و هماهنگی زوج در اموری چون گ

، اولسککون و 2008و دیگران، 7ابراز احسککاسککات و کیفیت ارتباط قابل سککنجش اسککت )اسککپریچر

(، دو دسته از عوامل 1390زاده، نظری و عارفی،های پژوهشی )محسن(. براساس یافته2011دیگران،

ر از فشککارهای اجتماعی مجرد ماندن و فضککای قبل از ازدواج شککامل، ازدواج با انگیزه نامناسککب )فرا

ناخوشککایند خانه پدری( و ازدواج اجباری و عوامل بعد از ازدواج شککامل، تعارض با خانواده همسککر، 

های نقش جنسیتی، های مجردی، تعارض بر سر نگرشحضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت

زنند. در رضککایتی زناشککویی را رقم میخشککونت زناشککویی، خیانت، بدگمانی و مشکککالت مالی، نا

سانی در هوش، تعهد، پژوهش سالمت روان، تطابق عاطفی، هیجانی، هم های مختلف برخورداری از 

ترین وفاداری، گذشککت، عقاید مشککترک، دوسککتی و صککمیمیت، برادری و مسککاوات و اعتماد از مهم

(. خالدی و 2013همکاران، های انتخاب همسککر و ازدواج موفق تکر شککده اسککت )جبرائیلی ومالک

سی مطلوب و تعهد نقش 1393همکاران) سیدند که احترام، رابطه جن شی به این نتیجه ر (، در پژوه

ساختار  شناختی عوامل موثر بر ازدواج و  ست. طبق رویکرد  شترک دارا مهمی در نگهداری زندگی م

همسککانی نیازها،  آن عبارتند از: شککخصککیت زوجین در ازدواج، سککبک های دلبسککتگی، همانندی و

های ناکارآمد، انتظارات غیرمنطقی از ازدواج و باورهای غیرمنطقی از یکدیگر )لطفی کاشککانی نگرش
                                                           
1. Anderson  

2. Sherwood 

3. Lambert &Dollahite 

4. Mosco 

5. Olson, Dfryn & Olson 

6. Zainah 

7. Sprecher 
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(، رضککایت از ازدواج را سککطی ادراک شککده خرسککندی و 2010) 1ای پتی(. در مطالعه2011و وزیری،

بینی رضککایت شکند و معتقد اسککت اگر بتوان عوامل پیحمایت تجربه شککده توسککط زوج تعریف می

ها برای رسیدن به سطی باالیی از رضایت کمک کرد. زوج توان به زوجزناشویی را مشخص کرد، می

ستی هایی که مسئولیت شان وفادارند، مذهبی و با ایمان هستند، اهل صداقت و را پذیرند، به رابطه 

شان فراهم م سر شرفت هم شد و پی ستند و با تدبیر خود زمینه الزم را برای ر کنند، در زندگی یه

 (. 3،2012، فاطیما و اجمل2،2010ترند و رضایت بیشتری دارند )والتون و تاکوچیزوجی موفق

یت(، یکی از روش2004براسکککاس دیدگاه هاوکینز و همکاران )     عال های های تعیین محتوا و ف

بینی کیفیت پیشبینی کننده قبل از ازدواج در مورد مشکککاوره قبل از ازدواج توجه به عوامل پیش

زندگی زناشککویی و ازدواج موفق اسککت. زوج هایی که دارای الگوهای تعاملی مناسککب قبل از ازدواج 

شویی کمتری را تجربه می ضایت زنا ستند، بعد از ازدواج ر سیاری از پژوهشنی ها فاکتورهای کنند. ب

یداری موثر می پا نا جاد این  یادی در ای حد ز تا  خاب همسکککر را  ند )ضکککانت حاجبی و دان غام  ر

گیری ها، تدریجی بودن فرآیند شککل(، دوسکتی و رفاقت بین زوج2010) 4(. سکیبلی1396همکاران،

تعهد، داشتن الگوهای والدینی مثبت، پرهیز از االگوهای منفی، داشتن طرحی برای آینده و استفاده 

 ها دانسته است.واجگیری تعهد و ماندگاری ازداز کلمات تاییدی و تحسین را عوامل موثر بر شکل

شود. هم مردان و هم زنان در ازدواج مراحل اولیه در رابطه یک زوج با ایده آلی بودن مشخص می    

سککازند. این پدیده در دوره ی یکدیگر را ایده آل تصککور می کنند و بر این اسککاس رابطه برقرار می

شواهد حاکی  شود. لیکن بعضی  سراف همراه می  ست افرادی که رضایت باالیی ازدواج با حدی از ا ا

درباره ی ازدواج و همسکککر خود را نیز  5دهند، میزان باالیی از تحریف آرمانیاز ازدواج را گزارش می

ها خود را بهتر از آنچه در واقع هسکککتند، گزارش می تل، 6دهند )فورزتکر می کنند: آن ، الینز و مون

ش1996 شه رنگی(. این کیفیت مثبت دیدن یکدیگر )یا از خالل  سازگاری منجر می 7ی ( به افزایش 

کند. چنین وضعیتی نقطه مقابل زوج شان کمک میشود و به زوج های مزدوج در تحمل و بردباری

جو و بینند، عیبمی "8آلودعینک مه"گیرند و یکدیگر را از خالل هایی اسکککت که اغلب طالق می

 ، به نقل ازگلدینگ،0200یگرند )پیترسکککون، ی یکدو ناتوان در بیان چیزهای خوب در باره 9غرغرو

1394 .) 

                                                           
1. Petty 

2. Walton & Takeuchi 

3. Fatima & Ajmal 

4. Sibley 

5. Idealistic dis trotion 

6. Fowers 

7. Fogged lenss 

8. Fogged lense 

9. Cynical 
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ا برمی که منجر به نارضککایتی می گردد ر عامل تاثیرگذار منفی در ازدواج 13سککاموئل گلدینگ 

عامل از  دهحاضککر یکی از عوامل سککیزده گانه مذکور فاقد اعتبار الزم بوده و دوازشککمرد. در پژوهش 

   اعتباریابی باالیی برخوردار بوده است.

(، نشکککان داد که عواملی چون، کم رنگ شکککدن 1394زاده و همکاران )های پژوهش قلییافته   

ها در ارتباط با جنس مخالف، افزایش توقعات، انحرافات و های اخالقی و عدم پایبندی به آنارزش

فرد،  ها، وجود باورهای نادرست درهای جنسیتی، تاثیر منفی رسانهنارضایتی جنسی، تغییر در نقش

فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشکککترک، فقدان مهارت جنسکککی، 

عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و 

 ها و عدم کفایت زوجینگری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست، تفاوت در خرده فرهنگسلطه

دسککت های بهها موثر بوده اسککت. یافتههای مختلف در بروز اختالفات زناشککویی و طالق آندر زمینه

تاثیر منفی ازدواج در سکککنین نوجوانی و ازدواج 1395آمده از پژوهش ولدخانی و همکاران ) به   )

دارد.  های همسرگزینی که به نوعی با اجبار همراهند بر کیفیت زندگی زناشویی اشارهبراساس سبک

عدم تعهد به رابطه زناشککویی عوارض و پیامدهای متعددی را به دنبال خواهد داشککت که هم بر فرد، 

گذارد و آن ها را دچار تغییرات فیزیولوژیکی و شکککناختی هم بر خانواده و هم بر جامعه تاثیر می

 (. 1،2016کند )گیورتز، سگرین و ووسزیلدومی

 

 روش پژوهش

ضر از  ضر پژوهشپژوهش حا صیفی حا ست. -تو شی ا ضر، کلیه  پیمای جامعه آماری پژوهش حا

ش عنوان نمونه با رو مرد( به150زن و 150نفر) 300بودند. 1397در سکککال زوجین شکککهر تهران

از تشککریی اهداف  پس دند، انتخاب شککدند.که به کلینیک مراجعه کرده بوگیری دردسککترس نمونه

 د. شریسک پذیری در ازدواج توسط زوجین تکمیل  پژوهش و جلب همکاری آزمودنی ها، پرسشنامه

 پژوهش ابزار

سک شنامه ری س و  ، کردلوفراویانکتوسککط  1397ن مقیاس در سککال ای پذیری در ازدواج:پر

عبارت است. این مقیاس بر اساس  60ساخته شده و دارای  بر مبنای نظریه ساموئل گلدینگ بهرامی

؛ 2؛ تاحدی مخالف = 1گذاری شککده اسککت )کامالً مخالف = نمره 6تا  1طیف لیکرت اسککت که از 

تاحدی موافق = 4موافق = ؛ 3مخالف =  بارت6؛ کامالً موافق = 5؛  یازهای ع های هر (. مجموع امت

پذیری را نشکککان جموع کل امتیازهای فرد میزان ریسککککدهنده امتیاز فرد و مزیرمقیاس نشکککان

بر مبنای عوامل تاثیرگذار منفی در رضکککایت مندی ازدواج مطابق با نظریه  مولفه های آن دهد.می

، 19تا 16ثباتی الگوی ازدواج سککواالت ، بی15تا 1سککواالت  های قبل ازدواجآسککیبشککامل  مذکور

سواالت صلی  ستم ا سی صلی زوجین عبارات 25 تا 20ازدواج فرار از  سیب30تا  26، تفاوت ا های ، آ
                                                           
1. Givertz, Burke, Segrin & Woszidlo 
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، 40تا  37سکاز به خانواده اصکلی سکواالت ، عوامل وابسکته36تا  31احتمالی مراسکم ازدواج عبارات 

صر مشکل سواالت وجود عنا سواالت ، تجربه ناایمنی44تا  41ساز در ازدواج  تا  45های قبل ازدواج 

سواالت بخش ازدو، ازدواج عامل التیام50 سواالت 54تا  51اج  ساز در ازدواج  ، وجود اعضای دردسر

س56و  55 سائ، محل ا سواالت کان و م سواالت ، وجود تفاوت58و  57ل آن در ازدواج  های فردی 

 است.  60و  59

 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

 استفاده Lisrelو   Spssآماری افزارهای نرم از حاضر، پژوهش اطالعات تحلیل و تجزیه برای     

از  سازه، نیز روایی بررسی برای و کرونباخ آلفای از ضریب پایایی مقیاس، سنجش منظوربه گردید. 

 گردید. روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده

 

 یافته ها

پذیری در زوجین بود. سنجی پرسشنامه ریسک های روانهدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص     

آمده  1ها در جدول دسککت آمده از آزمودنیهای به، بیانگر میانگین، انحراف اسککتاندارد داده1جدول

 است. 
 

 (n=300) متغیرهای پژوهش آمار توصیفی: 1جدول

 متغیرها
 جنسیت

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

ز آسیب ا قبل  های 

زدواج ا  

 71/0 97/0 74/1 84/35 150 زن

 مرد
150 52/35 68/1 

96/0 67/0 

لگوی بی ا ثباتی 

زدواج ا  

 -44/0 78/0 96/5 10/10 150 زن

 مرد
150 97/8 12/5 

98/0 28/0 

ز  ا ر  فرا زدواج  ا

اصلی سیستم   

 27/0 89/0 27/7 31/15 150 زن

 مرد
150 55/16 06/7 

85/0 30/0 
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اساسی تفاوت های 

زوجین  

 -10/0 69/0 90/6 79/13 150 زن

 مرد
150 47/13 51/6 

76/0 06/0 

لی آسیب احتما های 

زدواج ا مراسم   

 23/0 70/0 96/6 28/16 150 زن

 مرد
150 30/16 66/6 

65/0 05/0- 

ساز به عوامل وابسته

 خانواده اصلی

 -12/0 67/0 05/0 28/10 150 زن

 31/0 90/0 52/4 31/9 150 مرد

وجود عناصر 

 ساز در ازدواجمشکل

 -06/0 55/0 17/5 68/11 150 زن

 -11/0 48/0 08/5 48/11 150 مرد

های قبل تجربه ناایمنی

 از ازدواج

 20/0 67/0 44/6 06/15 150 زن

 38/0 86/0 87/5 08/14 150 مرد

ازدواج عامل 

 هابخش زخمالتیام

 -36/0 52/0 83/4 77/10 150 زن

 -34/0 49/0 54/4 46/10 150 مرد

وجود اعضای دردسر 

 ازدواجساز در 

 48/0 17/1 62/2 10/4 150 زن

 89/0 11/1 24/2 05/4 150 مرد

محل اسکان و مسائل 

 آن در ازدواج

 -58/0 47/0 97/2 11/6 150 زن

 -45/0 49/0 70/2 78/5 150 مرد

 های فردیوجود تفاوت
 -88/0 26/0 95/2 30/6 150 زن

 -13/0 48/0 50/2 59/5 150 مرد

 

اولین هدف تحلیل عاملی را مبنی بر این که آیا واریانس متغیرهای  1اولکین -مایر -آزمون کایزر     

های پنهانی و اسککاسککی هسککت را مورد آزمون قرار تحقیق تحت تاثیر واریانس مشککترک برخی عامل

ضر برابر با می ست که انجام تحلیل عاملی برای داده 92/0دهد. مقدار این آماره در پژوهش حا های ا

های پنهانی تقلیل داد. در ادامه ها را به یک سکککری عاملتوان دادهپذیر بوده و میامکان مورد نظر

 شود.های این دو آماره آورده میجدول یافته
            

                   

                                                           
1 . Kaiser- Mayer- Olkin  
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 تحلیل عامل اکتشافی 

 و کرویت بارتلت KMO: آزمون 2جدول

KMO                                  کرویت بارتلت                       P 

924/0        10724 000/0 

 
برای بررسککی روایی سککازه این مقیاس از تحلیل اکتشککافی اسککتفاده شککد. در تحلیل عاملی با   

های اصککلی و با اسککتفاده از چرخش واریماکس و مقادیر باالتر از یک، اسککتفاده از روش تحلیل مولفه

 عامل شناسایی شد.  12
 

 : نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه3جدول

ل
وا

س
ت

 عوامل ا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
1 625/0             
2 639/0             
3 660/0             
4 619/0             
5 622/0             
6 649/0             
7 697/0             
8 699/0             
9 694/0             
10 491/0             
11 466/0             
12 555/0             
13 571/0             
14 466/0             
15 470/0             
16  465/0            
17  766/0            
18  693/0            
19  674/0            
20   540/0           
21   387/0           
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22   689/0           
23   637/0           
24   623/0           
25   481/0           
26    494/0          
27  

 
  793/0          

28    484/0          
29    513/0          
30    703/0          
31     499/

0 
       

32     620/
0 

       
33     542/

0 
       

34     561/
0 

       
35     557/

0 
       

36     580/
0 

       
37      744/

0 
      

38      674/
0 

      
39      736/

0 
      

40      392/
0 

      
41       630/

0 
     

42       712/
0 

     
43       624/

0 
     

44       449/
0 

     
45        344/

0 
    

46        615/
0 

    
47        405/

0 
    

48        457/
0 

    
49        601/

0 
    

50        574/
0 

    
51         428/

0 
   

52         561/
0 

   
53         655/

0 
   

54         568/
0 

   
55          655/

0 
  

56          626/
0 

  
57           355/

0 
 

58           721/
0 

 
59            769/

0 60            428/
0 
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 تحلیل عامل تاییدی   

 استفاده شد.  گانه( از نرم افزار لیزرل12استخراج شده پرسشنامه )عوامل  عواملبه منظور روایی    

 های نیکویی برازش پرسشنامه: شاخص4جدول

RMSEA NFI AGFI CFI NNFI GFI X2/df P 
06/0 93/0 86/0 96/0 96/0 70/0 35/2 001/0 

 
 RMSEMو  AGFI ،NNFI ،CFI، GFI  ،NFI، میزان شودمیمشاهده  4چه در جدولچنان   

های برازندگی متعادل و نیکویی برازش دامنه صفر تا یک هستند. از به ترتیب تکر شده است. شاخص

باشکککد، تحلیل برازش قابل  10/0، زمانی که جذر برآورد خطای تقریب کمتر از 1نقطه نظر بنتلر و بونت

 (. 1386دهد )فرزاد و همکاران،قبولی را گزارش می

سک سشنامه ری سنجش پر سنجش پایایی  ستفاده  پذیریبرای  د که شاز روش آلفای کرونباخ ا

 دار است. ابل قبولی برخور( و عوامل آن بیانگر این است که ابزار از پایایی ق96/0پایایی کل )

 

 (=n  420عوامل )پرسشنامه و : ضریب پایایی 5جدول 

د عوامل باخ سواالت تعدا  آلفای کرون

اآسیب ز  ا قبل   93/0 15-1 15 زدواجهای 

ابی لگوی  ا  83/0 19-16 4 زدواجثباتی 

ز سیستم اصلی ا ر  فرا زدواج   82/0 25-20 6 ا

اساسی زوجتفاوت  85/0 30-26 5 ینهای 

مراسم آسیب لی  احتما های 

زدواج  ا
6 31-36 80/0 

زمینه ده عوامل  وا ن به خا ز  سا

 اصلی
4 40-37 77/0 

ساز در وجود عناصر مشکل

زدواج  ا
4 44-41 77/0 

یمنی ا ا ن ه  ز تجرب ا قبل  های 

زدواج  ا
6 50-45 71/0 

                                                           
1. Bentler & Boont 
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تیام ل ا عامل  زدواج  بخش ا

 هازخم
4 51-54 73/0 

در  وجود عناصر دردسر ساز 

زدواج  ا
2 55 - 56 52/0 

در  اسکان و مسایل آن  محل 

زدواج  ا
2 57-58 58/0 

تفاوت  46/0 60-59 2 های فردیوجود 

 96/0 60 پذیریریسک

 

 بحث و نتیجه گیری

طور که دیدیم رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایانی خانواده ها و ازدواج و همان

ست. در  سران و فرزندان و همچنین جامعه ا شت روانی هم شوئی عوامل  روابطدر عین حال بهدا زنا

سیاری از ابعاد زندگی  شویی بر ب سازگاری زنا شود.  سران از یکدیگر می  ضایت هم متعددی باعث ر

و اجتماعی انسککان ها تأثیر می گذارد. در واقع سککنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده اسککت و  فردی

سعه  سالمتی، تو شوهر را زیاد می کند، باعث افزایش  سهیل می کند، عمر زن و  نقش والدینی را ت

شناختی، مدیریت بهتر تعارض، مهارت  شکالت روان  شتر از زندگی، کاهش م ضایت بی صادی، ر اقت

طی و حل مسأله و مهارتهای بهتر حل تعارضات می شود.اما در صورتی که سازگاری وجود های ارتبا

نداشککته باشککد، این جنبه های مثبت از بین می روند و باعث مشکککالت عدیده ای هم در زمینه ی 

شکست در زندگی زناشویی آسیب های عمیق و گسترده ای به افراد  فردی و هم اجتماعی می شود.

خانواده به مطالعه وارد می آورد. به همین دلیل در دهه های اخیر متخصککصککان حوزه و خانواده ها 

 سازوکارهای موثر در ایجاد یک ازدواج موفق عالقمند گردیدند.

و  شککناسککی بررسککی شککدان در رشککته رواننظرصککاحباز در رابطه با روایی محتوا نظر پنج نفر 

پذیری در مولفه ریسکک 12. تحلیل اکتشکافی، پرسکشکنامه با اصکالحات الزم مورد تایید قرار گرفت

اسکککتخراج کرد و تحلیل تاییدی نیز آن را تایید نمود. بنابراین نتایج این پژوهش نشکککان  را ازدواج

پذیری در ازدواج از روایی الزم ، برای سککنجش ریسکککاندهد ابزار سککاخته شککده توسککط محققمی

ست. می ست آمدهتوان گفت که نتایج بهبرخوردار ا های های پژوهشاز این پژوهش با برخی یافته د

(، 1396(، فتحی و آزادیان )1394(، چراغی و همکاران )1395قبلی از جمله ولدخانی و همکاران )

از طرفی نتایج  ( همسککو اسککت.2013( و جبریلی و همکاران )2012(، فاطیما و اجمل )2010پتی )

ستفاده ازضریب آلفا شان داد که از پایایی باالیی برخوردار بررسی پایایی این مقیاس با ا ی کرونباخ ن

 است. 
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سک  شنامه ری س شان داد که پر ضر ن بر مبنای نظریات  پذیری در ازدواجبه طور کلی نتایج حا

به  از آن توانندمی بولی برخوردار است و محققانسنجی قابل قاز خصوصیات روان ساموئل گلدینگ

پذیری در ابعاد تکر شککده اسککتفاده نمایند. همچنین این ریسکککگیری عنوان ابزاری معتبر در اندازه

شنامه می س ستفاده قرار گیرد. با توجه به تواند در موقعیتپر شی مورد ا شاوره ازدواج و پژوه های م

سترس بعضی کلبه نمونهاینکه جامعه پژوهش محدود  شنهاد میینیکهای درد ست، لذا پی شود ها ا

 نیز انجام شود. در سایر جوامع روایی و پایایی پرسشنامهچنین پژوهشی در خصوص تعیین 

 

 فارسی منابع

مجله ارمغان (. تاثیر واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی. 1395دیزجانی، فاطمه؛ خرامین، شیرعلی )
 (.2)21 دانش

چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشککته؛ پناغی، لیلی؛ صککادقی، منصککوره السککادات و  

سران با دو . پیش (1394سلمانی، خدیجه ) ساس کیفیت ارتباط هم شویی بر ا ضایت زنا بینی ر

 (.31) مجله راهبرد فرهنگخانواده اصلی. 

سوگند )  شویی در 1396ضرغام حاجبی، مجید؛ کمالیان، تهمینه و ارجمند،  ضایت زنا سه ر (. مقای

فصلنامه علمی و تخصصی روان بین دانشجویان متاهل شهر تهران.  ازدواج های سنتی و مدرن 
 (.2)1،شناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی

سعودی نیا،زهرا )  سین و م (. مطالعه کیفی تجارب مردان 1393قلی زاده، آتر؛ بانکی پورفرد، امیرح

 (.1)26،جامعه شناسی کاربردیعوامل فرهنگی زمینه ساز طالق.  از و زنان طالق گرفته 

. ترجمه حمیدرضککا حسککین شککاهی برواتی، خانواده درمانی(. 2008گلدنبرگ، ه. و گلدنبرگ، آ. ) 

 (. تهران. روان.1392رجمند)اسیامک نقش بندی و الهام 

ترجمه عزیزاهلل تاجیک  .خانواده درمانی تاریخچه نظریه و کاربرد(، 1394گلدینگ، سکککاموئل، )

 تهران. آزما. اسماعیلی و محسن رسولی،.

(. مطالعه کیفی عوامل نارضککایتی 1390محسککن زاده، فرشککاد؛ نظری، علی محمد و عارفی، مختار )

شویی و اقدام به طالق  شاه(.  )مطالعهزنا شهر کرمان شورای فرهنگی اجتماعی موردی  صلنامه  ف
 (.53)14،زنان و خانواده

 (. تاثیر1395یم، محمودپور،عبدالباسط، فرح بخش،کیومرث و سلیمی بجستانی،حسین)ولدخانی،مر

سرگزینی وسن ازدواج، الگوهای  شهر  هم شویی زنان  سنی زوجین بر کیفیت زندگی زنا تفاوت 

 (.25)7، بالینی نامه مطالعات روان شناسی فصلتهران. 
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