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 چدنهه

مقناس  پژوهش حاضر با ههف بررسی روايی و پايايی

منل به ازدواج مجهد مردان در شهر اصفهان انجا  

متأهل  ه آماري اين پژوهش را کلنه مردانجامع. شه

نمونه . دنل دادنهتش 96-95شهر اصفهان در سال

از کلنه مناطق   مرد متأهل بود که400 آماري شامل 

. شهر اصفهان به شدل در دسترس انتخاب شهنه

منل به  هايابزارهاي پژوهش عبارت بود از مقناس

پرسشنامه روابط خانوادگی )اولسون و  ،ازدواج مجهد

ايمن )آرمسهن و سبک دلبستای نا، (2004، بارنز

، رنجوريهاي روانمقناسخرده، (1987، گرينبرگ

پرسشنامه پنج عاملی   گرايیوجهانپذيري و توافق

ها در دو داده. (1997، )کاستا و مک کري شخصنت

 انحراف استانهارد، منانانن)بخش توصنفی 

آلفاي کرانباخ،  استنباطی تحلنل و (هنجاريابیو

. گرديه همبستای پنرسون و تحلنل عامل اکتشافی(

Abstract 

The purpose of the research was to 

examine validity and reliability of desir 

to remarriage among married men in 

Isfahan city. The statistical population 

was all married men in Isfahan in 95-96 

year. The sample included 400 men that 

they were voluntary selected. The 

research measurements were family 

relations (Olson & Barnes, 2004). 

Unsecure attachment style (Armesden & 

Grinberg , 1981),  nuretism, 

agreeableness and counsecness subscales 

of Neo (costa & Mccare, 1997) scales. 

Data analyzed in two levels, descriptive 

(means, standard deviations, freqencies 

and quvartile ranks) and infrentiad 

statistic (person correlation, exploration 

factors analysis). The results showed 
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 مقدمه 

 ز ايدا   و کنناهست کاه افاراد در بزرگساالی قباول مایاولنن تعهه عاطفی و حقوقی ا، ازدواج
، اسایشناز دياهگاه جامعاه. رودیزنهگ  انسان باه شامار مارويهادهاي ترين ترين و حساساساس 

ت ياک آراماش و امننا. ساتاو تاهاو  نسال بشر ءازدواج يک قرارداد و مبادله اجتماع  و ضامن بقا
 . (1386، ارمدی)آزاد ج سالم و کانون آرا  خانواده استدر گرو ازدوا، جامعه

 نزديک به يک اد همسانی درونی سؤاالتنتايج نشان د

توزيع فراوانی نمرات به سمت چپ  .قابل قبول بود

با افزايش نمرات  دههکه نشان میداشت کشنهگی 

. يابهفراوانی افراد کاهش می، منل به ازدواج مجهد

شواهه بررسی روايی همارا و واگراي اين پرسشنامه 

-انسبک دلبستای ناايمن با پهر و رونشان داد 

رنجوري با منل به ازدواج مجهد مردان رابطه مثبت 

روابط . که مؤيه روايی همارا است. ومعناداري دارد

توافق پذيري و وجهان گرايی با منل به ، خانوادگی

که  ازدواج مجهد مردان رابطه منفی و معناداري دارنه

نتايج تحلنل عامل . اين نتايج مؤيه روايی واگرا است

نامه نشان داد اين پرسشنامه از اکتشافی اين پرسش

 -سبک» سه عامل تشدنل شهه است که عبارتنه از: 

گرايش قوي به ازدواج « »سنانن کردن ازدواج مجهد

. «ي ازدواج مجهدهنجان مثبت درباره»و« مجهد

 دو همبستای هر عامل با نمره کل معنادار بود که هر

با . شواهه مربوط به روايی سازه هستنهدهنهه نشان

توان نتنجه گرفت که ها میتوجه به اين يافته

هاي پرسشنامه منل به ازدواج مجهد مردان از ويژگی

توان از آن سنجی برخوردار است و میمطلوب روان

پژوهشی ، هاي آموزشیبراي ارزيابی خانواده در حوزه

 و درمانی استفاده کرد

، منل به ازدواج مجهد مردان کلیدی:هایواژه

 يابیيابی، پايايیروايی

internal consistency was acceptable, 

frequencies distribution has curtisis to 

left. Unsecure attachment to father and 

nuretism has positive and significant 

correlation with desire to remarriage. 

The results confirmed convergent 

validity. Family relations, agreeableness 

and councessnes have negative and 

significant correlation with desire to 

remarriage, these results confirm 

divergenet validity. The results of 

explorative factor analysis showed three 

factors included. »prospectirg 

remarriage« »severe tendency to  

remarriage« and »positve emotions 

about remarriage«. The correlations of 

each factor with total score were 

significant. Both of them confirmed 

counstrected validity.  As regard to 

result, desire to remarige scale has 

proper psyehometric charecters and it 

can use to assess remarriage in family 

research and treat men’ desire to 

remarriage 
Keywords: validity, reliability, desire, 

remarriage 
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تغننراتی بدنه  ننز تغننر در ابعاد مختلف زنهگی در دنناي امروزي باعث شهه تا مهيريت خانواده
چاه آساان  .(1390، و برخی مسائل را براي خانواده تسهنل و برخی مسائل را دشوار کناه )يوسافی

اي به غنار توانه مردان را وادار و يا تشويق به تشدنل خانوادهاي امور وچه دشوار شهن میهشهن پار
منال باه معنااي گارايش . اساتمجهدي چننن کاري منل به ازدواج مقهمه، خودش کنه از خانواده

ن منال باه ازدواج بناابراي. (1390، 1)رياو درونی يا بنرونی به سوي شیء عمل يا فعالنت خاص است
شناختی به داشتن همسري ديار عموه بر همسري کاه در حاال ست از گرايشی روانا مجهد عبارت
عملی شهن ايان منال ، توانه در حه منل بمانه و يا عملی شودمنل به ازدواج مجهد می. حاضر دارد

 . (1392، گردد )رحنمیتلقی می 2خنانت هباشچنانچه مخفنانه و بهون اطمع همسر اول 
 در، یمختلفاتاأینرات  ازدواج مجاهد مارد متأهال از جملاه خانواده منفی و مثبت کارکردهاي

همسري ننازمناه کساآ آگااهی از عوامال پنشاانري با اين حال ازدواج تک. داشت خواهه اجتماع
ها در پنشانري از خنانات در اولانن قاه  زوج شودث میباع کننهه خنانت است. يدی از عواملی که

همسري هستنه و به همنن کننه که معتقه به تکاين است که آنها چننن فرض می بخورنه ستشد
همساري از خنانات بنشاتر کننه اما صرفاً اعتقاد به تکدلنل جهت پنشانري از خنانت اقهامی نمی

در اياران ايان (.  2008، 3کنه و هنچ کس از اين مسأله مستثنی ننست )واگهانافراد، پنشانري نمی
را افزايش می دهاه)فاتحی زاده،  ه  پنشانري باعث برقراري رابطه با زنان و احتمال ازدواج مجهدع

 (. 2016رحنمی و يوسفی، 
گاردد تاا منال باه ازدواج مجاهد در ماردان به هر حال برخی از ننازهاي رفع نشهه باعاث مای

ه آن ننازهاا را شاود کافرد عاشق شخص مای، وقتی آن ننازهاي خاص برطرف شونه. برجسته گردد
آنقهر قهرتمنه که اشاخاص . نشهه تأینري قهرتمنه دارنه ءدر واقع ننازهاي ارضا. برطرف کرده است

شاان برطارف شغل و باورهاي خود را فها کننه تا ننازهاي عاطفی، فرزنهان، تمايل پنها کننه همسر
همسار دو  باه وياژه در ترين علل گرايش مردان باه داشاتن مهم از .(1385، 4شود )هارلی وچالمرز

مردانی با موقعنت اقتصادي خوب، تنوع طلبی است، اختمالتی از جمله نباود پنوناه عااطفی قاوي 
منان زوجنن، سرد مزاجی زنان، نهاشتن فرزنه پسر هم از داليل ديار علل گرايش مردان به داشاتن 

5همسر دو  است )فنسدی ،2015.) 
باا ايان حاال در . اساتايران انجا  نشاهه ج مجهد درازدوا ي منل بهدر زمننه تاکنون پژوهشی

هايی انجا  شهه است ازجمله عرب و همداران ي دو همسري در ايران و ساير کشورها پژوهشزمننه
هاي چنههمسري وعادي مقايسه کردنه که شناختی را دربنن خانواده( منزان بهزيستی روان1394)

                                                           
1 Reeve 
2 lnfidelity 
3 Vaughan 
4 Harlee & chalmears 
5 Fenske 
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شانخی و محماهي  ؛باشههاي چنههمسري باال میدهخانواشناختی در متوجه شهنه بهزيستی روان
ممنقی  و باشهبنشتر از عادي می يهاي چنههمسرمنزان کشمدش در خانواده نشان دادنه (1387)
متوجاه شاه مشاارکت گروهای هااي چنههمساري وضعنت عملدارد خاانواده يبا مطالعه (1377)

زناان در  نهه ايان نتنجاه رسانه( ب1383مجاهه و بنرشک ) ،هاي چنههمسري بنشتر استخانواده

1اساتفانی ،تري دارنهسممت روان پاينن يهاي چنههمسرخانواده ( رضاايت زناشاويی را در 2007) 

2همساري مطالعاه کارد و الشاربننیهااي چنههمساري و تاکخانواده  ( نناز زناان اول در 2005) 
-ردگی بنشتري رنج میهاي چنههمسري را مطالعه کرد و متوجه شه آنها از اضطراب و افسخانواده

3چننن اوانا هم. برنه ( سممت روان زنان خاانواده عاادي و چنههمساري را مطالعاه کارد و 1987) 

4مطالعاه ماار کشانه. میتر رنج متوجه شه زنان در خانواده چنههمسري از سممت روان پاينن و  
تار ازناشويی بودنه پااينن( نشان داد که کنترل تدانه در افرادي که درگنر روابط فر2011همداران )

هاي خانوادگی مردان را به سمت ( نشان دادنه که آسنآ2013رحنمی، فاتحی زاده و يوسفی) .است

5ديجسترا و بارديسهمچننن  دهه.ازدواج مجهد سوق می وفاا ( نشان دادنه که  ماردان بای2008) 

 وفاا ساطح باااليی از ان بایگرايای دارناه و زناگرايی و سطح پايننی از وجاهانسطح بااليی از برون
 گرايی دارنه. گرايی و وجهانرنجوري و سطح پاينننی از برونروان

در  شاهيافت ن ي منل به ازدواج مجهددر زمننه ايچاپی شهه هماناونه که مشاههه شه پژوهش
ز عوامل اعنن حال منل به ازدواج مجهد يدی از عوامل مهم خنانت زناشويی و خنانت زناشويی يدی 

-وداليل فار ؛ اگر منل مردان به از دواج مجهد يدی ازپاشی و يا آشفتای خانوادگی استمهم در فرو

منال در  هايی در اين زمننه و شاناخت ايانالز  است تا پژوهش، پاشی خانواده در نظر گرفته شود

ز  ن رو الايا هر گونه شناخت مردان در اين زمننه ننازمنه ابزار مناسآ  است از، مردان انجا  گردد

ن زمنناه و آماوزش و پاژوهش را در ايابتوان به کمک آن امور درماانی  شود تا است تا ابزاري تهنه
ناه بلداه کتوانه به شاناخت آن کماک مهيريت کرد، بنابراين ساخت ابزاري بر اين سازه نه تنها می

 اين پاژوهشربنااب اي در اين زمننه ننز کماک نماياه.توانه به پژوهش و ارزيابی اقهامات مشاورهمی
ه منل به هاي روانسنجی پرسشنامتا براي شناخت بنشتر اين منل به بررسی ويژگیبود حاضر بر آن 

منال باه  ازدواج مجهد مردان در شهر اصفهان بپردازد و به اين سؤال پاسخ دهه که آياا پرسشانامه
 سنجی مناسآ برخوردار است؟هاي روانازدواج مجهد مردان از ويژگی

 

                                                           
1 Stefan 
2 Al-sherbinny 
3 Owuanonam 

4 Mark 

5 Bardis 
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 روش 

ردان مايابی پرسشنامه منال باه ازدواج مجاهد پايايی، اعتباريابی، پژوهش حاضر با ههف ساخت

و  تکاه ايان پاژوهش از ناوع سااخبنابراين باتوجاه باه ايان، متأهل شهر اصفهان انجا  شهه است

 هااي پنمايشای اسات و از ساوي دياار باا توجاه باه ازجمله پاژوهش، هنجاريابی پرسشنامه است

آمااري  در اين پژوهش جامعاه .آيهآماري و بررسی اعتبار از نوع همبستای به حساب میهاي روش

باتوجاه باه ايان کاه  . 95-96ي مردان متأهل شهراصافهان در ساال تحصانلی عبارت بود از کلنه

ی اف هنجارياابجا که يدای از اهاهبود، و از آن يابیو پايايی يابیپژوهش حاضر از نوع ساخت، روايی

ه گناري از نفر انتخاب شهنه، روش نمون 400بنابراين  م نمونه تا حه ممدن افزايش يافت وبود، حج

. الز  نوع در دسترس بود که در کلنه مناطق شهري اصفهان از مردان متأهل داوطلآ اساتفاده شاه

لی باود. به ذکر است مم  ورود به پژوهش مرد بودن، عه  متارکه يا طمق و حضور در زنهگی تاأه

ربوط م هانیج تحلنل توصنفی نمونه نشان داد در بنن مردان بنشترين فراوانی سن در بنن آزمودنتاي

و   باود 60-70و کمترين فراوانی سن در بنن آزماودنی مرباوط باه سان بانن  30-40به سن بنن 

اوانای بنشترين فراوانی  منزان تحصنمت در بنن آزمودنی مربوط به مقطاع لنساانس و کمتارين فر

نای ماهت مربوط به مقطع دکترا بود. همچننن بنشاترين فراوا هاتحصنمت در بنن  آزمودنی منزان

ين فراوانای ماهت تاهال ماردان در بانن سال و کمتر 1-10تاهل مردان در بنن آزمودنی مربوط به 

 سال بود.  40آزمودنی مربوط به باالتر از 

 هشژوپابزار 

 1پرسشانامه رواباط خاانوادگی اولساون و باارنز، زدواج مجاهداطمعات از طريق مقناس منل به ا

، همساالن(-دلبستای ناايمن با پهر از پرسشنامه سبک دلبستای)والهخرده مقناس سبک ، (2004)

هااي مقنااسکوتااه)خرده( و پرسشنامه شخصنتی پنج عامال نواو فار 1987) 2آرمسهن وگرينبرگ

کاه هاهف  ،آوري شه( جمع1997) 3از کاستا و مک کري وجهان گرايیپذيري و توافق، رنجوريروان

هاي روانسانجی هار ياک آماهه در ادامه ويژگی ها ارزيابی روايی همارا و واگرا بود.از آن هاز استفاد

 . است

 

                                                           
1 Olson & Barns 

2 Armesden & Grinberg 

3 Costa & Mc Crae 
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  پرسشنامه میل به ازدواج مجدد مردان 

 اي از کااممگويه است که روي ياک طناف پانج درجاه 20مقناس منل به ازدواج مجهد شامل 

ر باشاه عمئام هرچه نمره در اين مقناس بااالت. شودگزاري می( نمره1( تا کامم مخالفم )5قم )مواف

 . ی شهسنجی اين مقناس بررسهاي رواندر اين پژوهش ويژگی و منل به ازدواج مجهد بنشتر است

 

  پرسشنامه روابط خانوادگی 

مه ايان پرسشانا. ساخته شهه اسات( 2004خانوادگی توسط اولسون و بارونز ) پرسشنامه روابط

  (1( تاا کاامم ناراضای )5سؤال است  کاه روي طناف پانج درجاه اي از کاامم راضای ) 10شامل 

اسااس  ( بار2004اعتبار همسانی درونی اين مقناس توساط اولساون و باارونز). شوداري میذگنمره

باه دسات r)  =86/0زمايی )بوده و پايايی آن از طريق ضريآ بازآ 95/0نفر  2265اي مبنی بر نمونه

ادگی بهتار گزاري معدوس نهارد و نمره بااالتر نشاان از رواباط خاانواين پرسشنامه نمره. آمهه است

در  نه.( گزارش کرده بودα =8/0( همسانی درونی آن را )2014پنش از اين عباسی و يوسفی) .است

 . بررسی شه (α= 87/0پژوهش حاضر مجهدا همسانی درونی از طريق آلفاي کرانباخ)
 

 پرسشنامه سبک دلبستگی 

فاده به منظور سنجش سبک دلبستای ناايمن با پهر که از آن براي بررسی روايای هماارا اسات 

امل شگويه را  50(  استفاده شه که 1987سبک دلبستای آرمسهن و گرينبرگ ) شه؛ از پرسشنامه

امم تاکا 1ز کاامم مخاالفم=اي ااين پرسشنامه خود سنجی با مقناس لندارت پانج درجاه. می شود

ي ( باراي تعنانن پاياايی از روش آلفاا1392هااي هاشامی وجوکاار)در پژوهش باشهمی 5موافقم=

راي زيار کرانباخ و براي سنجش روايی از تحلنل عوامل استفاده شهه است. ضريآ آلفاي کرونباخ با

ل عااملی ه. نتايج تحلنبهست آم 72/0و  82/0هاي دلبستای به والهين و همساالن به ترتنآمقناس

کننهه دو عامل کلی سبک دلبستای ايمان و نااايمن در مقنااس هاي اصلی بنانهاي مؤلفهبه روش

يان بود. که از خرده مقناس سبک دلبستای ناايمن آن در پژوهش حاضراساتفاده شاهه اسات. در ا

 (به دست آمه. α= 87/0پژوهش همسانی درونی اين خرده مقناس )

 . 

 گرایی پذیری و وجدانتوافق، رنجوریروان 

 هااي در زمنناه، به منظور ارزيابی روايی همارا و واگارا از پرسشانامه خاود سانجی شخصانت

)کاساتا و ماک  گرايی پرسشنامه پنج عاملی شخصانت نواوپذيري و وجهانتوافق، رنجورگرايیروان

ر مدرر توسط پژوهشاران مختلف در داخل و خارج اين پرسشنامه به طو. ( استفاده شه1992، کري

 285باشاه. در تحقنقای کاه بار روي نموناه کشور استفاده گرديهه است و روايی آن مورد تأينه می
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هاي صنعتی انجا  داد ضرايآ آلفاي کرونباخ مربوط به هر يک از ابعااد ايان نفري از کارکنان محنط

گراياای، رنجااورگرايی، برونباااخ بااراي ابعاااد روانپرسشاانامه را بررساای کاارد و ضااريآ آلفاااي کرون

به دست آمه.  79/0و  73/0، 69/0، 76/0، 82/0گرايی به ترتنآ پذيري و وجهانگرايی، توافقتجربه

( هنجارياابی شاهه اسات. اعتباار ايان 1380در ايران توسط گروسای)NEO-FFI اين پرسشنامه 

ماه باه  3نفر از دانشجويان به فاصله  38ر مورد آزمون مجهد د-پرسشنامه با استفاده از روش آزمون

در اين پاژوهش به دست آمهه است.  C,A,O,E,N براي عوامل 79/0و  79/0، 75/0، 83/0ترتنآ

ساؤال  36سؤال دارد استفاده شه. به اين ترتنآ که  12سؤالی که براي هر خرده مقناس  60از فر  

ها خواسته شاه گرايی استخراج شه. و از آزمودنینپذيري و وجهامربوط به روان رنجورگرايی، توافق

 α( ،)65/0= 60/0)هاي مذکور به ترتناآ تا آن را تدمنل کننه. همسانی درونی براي خرده مقناس

=α( و )63/0 =αبه دست آمه ) 
 

 یافته ها

 به طور کلی مراحل زير براي انجا  اين پژوهش انجا  شهه است:
به تعهاد ، هاي مقناس منل به ازدواج مجهد مرداندرماناران گويهخانواده  اي بامصاحبه براساس

ه پژوهشی و باالننی اساتاد راهنماا زياد آماده شه و در نهايت انتخاب نهايی هر گويه بر اساس تجرب
تحقناق مناسآ و مرباوط باه هاهف  کردن اين که آيا محتواي مقناسبراي مشخص  استخراج شه.

شه. محققان براي برآورد اعتبار محتواي اين پرسشنامه با بررسای  است يا خنر اعتبار محتوا بررسی
کارشناس آگاه باه موضاوع پنج دقنق تحقنقات پنشنن  و نظر خواهی از کارشناسان موفق شهنه، از 

منل به ازدواج مجهد مردان نظر خواهی کننه تا براي حصول اطمنناان از همخاوان باودن ساؤاالت 
زدواج مجهد مردان را بررسی کننه. هر ارزيابی با استفاده از مقناس هاي منل به اهاي ويژگیمقناس

( انجاا  شاه و هار 4، بسانار مرباوط=3، مرباوط=2، حهودي مربوط=1اي لندرت )نامربوط=درجه 4

نامه با چهار چوب مفهومی را درجه بناهي کارشناس به طور مستقل منزان ارتباط هر سؤال پرسش
مورد تأينه قرار گرفت. براي تعننن اعتبار صوري پرسشنامه منل به  کرد. در اين مرحله همه سؤاالت

( 1ازدواج مردان، فر  ارزيابی تهنه شه تا به پاسخ دهنهگان در جهت سانجش هار ساؤال از لحاا  
( طارح اولناه و 3( امدان پاسخاويی مخاطبان هاهف باه ساؤاالت و2وضوح و روشنی واژه پردازي، 

مرد متأهل به شدل در دسترس انتخااب شاهنه و فار  اعتباار  25سبک کمک کنه. در اين مرحله 
=موافاق و 4=نظاري ناهار 3=مخاالف، 2=کاامم مخاالف ، 1در جاه اي ،  5صوري با طنف لندارت 

=کامم موافق را کامل کردنه. براي بررسی همسانی درونی پرسشنامه ازدواج مجاهد ماردان آلفااي 5
ار سازه از اعتبار همارا و واگرا، همبستای هر ساؤال باا اعتب براي دستنابی به کرانباخ محاسبه شه. 

در نهايت کمتارين  تحلنل عاملی اکتشافی و همبستای هر عامل با نمره کل استفاده شه. ،نمره کل
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فراوانی تعهاد فرزنهان در بنن آزمودنی مربوط به افرادي بود که فرزنهي نهاشت و بنشترين فراوانای 
هاي روانسنجی مقناس منال باه ازدواج مجاهد ابتاها ظور بررسی ويژگیچهار فرزنه بود. نتايج به من

 ( ارائه شهه است. 1منانانن و انحراف استانهارد هر گويه محاسبه شه؛ نتايج در جهول )

 
واج ها در مقیاس میل به ازد(: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام آزمودنی1جدول )

 مجدد مردان

 میانگین گویه
انحراف 

 اندارداست
 میانگین گویه حداقل حداکثر

انحراف 

 استاندارد
 حداقل حداکثر

1 41/2 26/1 5 1 11 04/3 25/1 5 1 

2 28/2 14/1 5 1 12 46/2 30/1 5 1 

3 25/2 13/1 5 1 13 09/2 06/1 5 1 

4 23/2 22/1 5 1 14 12/2 18/1 5 1 

5 47/2 18/1 5 1 15 21/2 28/1 5 1 

6 04/2 99/0 5 1 16 32/2 37/1 5 1 

7 62/2 26/1 5 1 17 09/2 19/1 5 1 

8 92/1 00/1 5 1 18 20/2 19/1 5 1 

9 03/2 11/1 5 1 19 86/1 95/0 5 1 

10 04/2 06/1 5 1 20 97/1 11/1 5 1 

 
گردناه نماره گاذاري مای 5تاا  1هاي مقناس منل به ازدواج مجهد مردان روي طنفای از گويه

کمتر  5/2کمتر از  باشه از منانانن باالتر است و منانانن 5/2باالتر از  بنابراين منانانن هر گويه که
ر از نتايج تحنل همسانی درونای نشاان داد ضاريآ آلفااي کرانبااخ بااالت همچننن از متوسط است.

دار است از همسانی درونی خوبی برخور است و اين مقناس منل به ازدواج مجهد مردان 0/ 70معنار
(955/0= αبه منظ .)شاه و  ها،  همبستای هر گويه با نمره کال محاسابهور بررسی هماهنای گويه

 د.معنادار بو p<0/000)بود و در سطح ) 550/0ها باالي ي  همبستاینتايج نشان داد کلنه
هاي قناسمبه منظور بررسی روايی واگرا و همارا  نمرات مقناس منل به ازدواج مجهد مردان با 

جاوري، رنهااي شخصانت )روانلبستای نا ايمن با پهر و سه بعه از ويژگیروابط خانوادگی، سبک د

بانن  ( نتاايج  تحلنال همبساتای پنرساون2توافق پذيري و وجهان گرايی ( محاسبه شه. جاهول)
 را نشان می دهه.  هاي مذکور با منل به ازدواج مجهدمتغنر
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واج مجدد مردان با روابط ( : نتایج  تحلیل همبستگی بین نمرات مقیاس میل به ازد2جدول)

 نا ایمن با پدر، روان رنجوری، توافق پذیری و وجدان گرایی  خانوادگی، سبک دلبستگی

 معناداری میل به ازدواج مجدد مردان بینمتغیرهای پیش

 000/0 -344/0" روابط خانوادگی

 032/0 152/0' سبک دلبستای نا ايمن با پهر

 006/0 194/0" روان رنجوري

 027/0 -156/0' پذيري توافق

 005/0 -200/0" وجهان گرايی

(000/0p<)''= 

(000/0p<)'= 

 
ه ازدواج دهه که سبک دلبستای ناايمن با پهر و روان رنجوري با منل بنشان می 2نتايج جهول 

 انوادگی،مجهد مردان رابطه مثبت ومعناداري دارد. اين نتايج مويه روايای هماارا اسات.  رواباط خا
يان رنه کاه اري و وجهان گرايی با منل به ازدواج مجهد مردان رابطه منفی و معناداري داتوافق پذي

ريمااکس به منظور تحلنل عامل اکتشاافی از ايان تحلنال باه روش وانتايج مويه روايی واگرا است. 
 (.3استفاده شه. که نتايج آن در جهاول زير آمهه است. )جهول 

 
 میل به ازدواج مجدد مردان مقیاسنتایج تحلیل عاملی (: 3) جدول

 ویژه مقدار عوامل
 مجموع بارهای در حالت چرخش یافته مجموع بارهای استخراج شده

 درصدتراکمی واریانس درصد واریانس میزان کل درصدتراکمی واریانس درصد واریانس

1 158/11 791/55 791/55 326/5 629/26 629/26 

2 460/1 298/7 089/63 751/4 754/23 383/50 

3 150/1 749/5 838/68 691/3 455/18 838/68 

 
 د مردانمنل به ازدواج مجهاز واريانس  %838/68 شودمشاههه می 3ل هماناونه که در جهو

 شود.عامل تعننن میسه توسط اين 
ن را نشا هر عامل گويه هاهاي آنان و همچننن بار عاملی عوامل استخراج شهه، نا  4ل جهو

 دهه. می
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 مقیاس میل به ازدواج مجدد مردانی وامل و اجزاء تشکیل دهندهع: (4) لجدو

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 بار عاملی هاگویه بار عاملی هاگویه بار عاملی هاگویه

7 516/0 5 306/0 1  652/0 

11 524/0 6 691/0 2 722/0 

12 768/0 8 762/0 3 764/0 

13 590/0 9 831/0 4 653/0 

14 615/0 10 760/0 19 522/0 

15 786/0     

16 738/0     

17 615/0     

18 816/0     

20 630/0     

  
 آمهه است:خرده مقناس در زير سوواالت مربوط به هر 

 رد .: بعضی وقتها فدر مندنم کاش منتوانستم دوباره ازدواج می ک1گويه )عامل سو ( 
 اج می کرد دار  موقعنتی فراهم منشه که دوباره ازدو: بعضی وقتها دوست 2گويه)عامل سو ( 
 تم مشدمت: فدر مندنم اگر منتوانستم دوباره ازدواج کنم بهتر منتوانس3گويه)عامل سو ( 

 زنهگی فعلی ا  را تحمل کنم
  .: بعضی وقتها که به ازدواج مجهد فدر مندنم هنجان زده می شو4گويه)عامل سو ( 

 يادي مندنم که منلم را به ازدواج مجهد کنترل کنم.: تمش ز5گويه)عامل دو ( 
 داره کنم.ا: فدر مندنم مرد توانمنهي هستم و منتوانم بنش از يک زن را 6گويه)عامل دو ( 
اج تن حق ازدو: گاهی فدر مندنم خانم ها چقهر خود خواهنه که ما را از داش7گويه)عامل اول( 

 مجهد محرو  مندننه.
 هاي مهم من داشتن دو زن است.مندنم يدی از نناز : فدر8گويه)عامل دو ( 
ل حانواده را خ: به نظر من ازدواج مجهد مردها منتوانه پاره اي از مشدمت 9گويه)عامل دو ( 

 کنه.
 ندرد ه ازدواج م: اگر به خاطر قواننن دست و پاگنر ازدواج مجهد نبود دوبار10گويه)عامل دو ( 
 ی يک مرد است که بتوانه دوباره ازدواج کنه.: اين حق طبنع11گويه)عامل اول( 

هايی داشته فت: تمش مندنم با مردانی که دوباره ازدواج کرده انه گپ و گ12گويه)عامل اول( 
 باشم.

 نافتهن: ا . به دنبال مورد مناسبی براي ازدواج منارد  ولی هنوز 13گويه)عامل اول( 
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اج وباره ازدوم را به خوبی پنهان کنم حتما د: اگر منتوانستم ازدواج دوم14گويه)عامل اول( 
 مندرد .

 : دلم منخواهه دوباره ازدواج کنم ولی منترسم.15گويه)عامل اول( 
رد و   لطمه بخو: دلم منخواهه دوباره ازدواج کنم ولی منترسم به خانواده ا16گويه)عامل اول( 

 از من ناراحت شونه.
 اولم باويم واج کنم ولی نمی دانم چطور به همسردوست دار  دوباره ازد: 17گويه)عامل اول( 
 دوست دار  دوباره ازدواج کنم ولی پولش را نهار . :18گويه)عامل اول( 
 رد .: فدر مندنم اگر زن دو  منارفتم انانزه ي بنشتري پنها مند19گويه)عامل اول( 
 ت است: دلم منخواهه ازدواج کنم ولی چون انتخاب همسر دو  سخ20گويه)عامل اول( 

 منترسم دچار مشدل شو .
 

تاواي ست و با توجاه باه محگويه ا 9 شود عامل اول دارايمشاههه می 4جهولدر هماناونه که 
منل »ان گويه عنو 6نتخاب شه، عامل دو  با ا «سبک، سنانن کردن ازدواج مجهد »ن نا  آ هاگويه

ثبات باراي هنجان م»عنوان  يهگو 5  با وبراي عامل س. سبت دادن را به خود «دزياد به ازدواج مجه
 .پنشنهاد شه «ازدواج مجهد

همچننن به منظور بررسی همبستای هر عامال باا نماره کال منال باه ازدواج مجاهد ماردان، 
هاا و نماره کال ضرايآ همبستای بنن خارده مقنااس (5)جهول همبستای پنرسون محاسبه شه.

 دهه. را نشان می منل به ازدواج مجهد مردان مقناس

 
 ردانمیل به ازدواج مجدد م با نمره کل میل به ازدواج مجدد مردان ضرایب عوامل(: 5)جدول

میل به  ضریب عوامل با نمره کل

 ازدواج مجدد مردان

نمره کل میل به 

 ازدواج مجدد مردان
 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 901/0" 892/0" 494/0" 1 منل به ازدواج مجهد مردان نمره کل

 775/0" 750/0" 1  عامل اول

 759/0" 1   عامل دو 

 1    عامل سو 

000/0P<=" 
 

 ره کل ازهيار و با نمها با يددهه که ضريآ همبستای تما  خرده مقناسنشان می (5) لجهو
 .تسا د مردانمقناس منل به ازدواج مجهروايی سازه  مويهاين نتايج . تدار اسمعناري لحا  آما
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نز نردان نمودار ستونی نمرات خا  مقناس منل به ازدواج مجهد م همچننن توزيع فراوانی و
 بررسی شه

  

 ردانم(: توزیع فراوانی و نمودار ستونی نمرات مقیاس میل به ازدواج مجدد 1نمودار )
 

وانای دهه که توزيع نمرات به سمت چپ کشنهگی داردوبا افزايش نمارات فرانشان می 1نمودار
  کاهش می يابه. مردان خواهان ازدواج مجهد 

و انحاراف  با منانانن صفر zبراي دستنابی به هنجار درصهي ابتها نمرات آزمودنی ها به نمرات 
 (.6) جهول محاسبه شه. 10و انحراف معنار  50با منانانن  Tمعنار يک تبهيل شه. و سپس نمرات
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 مجدد مردان میل به ازدواج هنجار درصدی و استاندارد آزمودنی ها برای مقیاس :(6جدول )
نمره 

 خام
 tنمره 

رتبه 

 درصدی

نمره 

 خام
نمره 

T 

رتبه 

 درصدی

نمره 

 خام
نمره 

T 

رتبه 

 درصدی

نمره 

 خام
نمره 

T 

رتبه 

 درصدی

20 28/37 0/10 36 41/46 5/40 53 12/56 5/76 70 82/65 5/91 
21 45/37 5/11 37 99/46 5/41 54 69/56 0/77 71 40/66 5/92 
22 42/38 0/13 38 56/47 5/44 55 26/57 0/79 74 11/68 0/93 
23 99/38 5/16 39 13/48 5/45 56 83/57 0/80 75 68/68 5/93 
24 56/39 0/22 40 70/48 5/51 57 40/58 5/81 76 25/69 5/94 
25 14/40 5/22 41 27/49 0/53 58 97/58 0/82 77 82/69 5/95 
26 71/40 5/24 42 84/49 0/55 59 55/59 5/82 79 96/70 0/96 
27 28/41 0/25 43 41/50 5/57 60 12/60 5/83 80 53/71 5/96 
28 85/41 0/28 44 98/50 5/59 61 69/60 0/84 81 10/72 5/97 
29 42/42 5/30 45 55/51 5/62 62 26/61 0/87 84 82/73 0/98 
30 99/42 5/32 46 12/52 5/64 63 83/61 0/88 85 39/74 5/98 
31 56/43 5/34 47 69/52 5/67 64 40/62 0/89 86 96/74 0/99 
32 13/44 5/35 48 27/53 0/68 66 54/63 5/89 87 53/75 5/99 
33 70/44 0/36 50 41/54 0/69 67 11/64 0/90 88 10/76 0/100 
34 27/45 5/37 51 98/54 0/71 68 68/64 5/90    
35 84/45 5/39 52 55/55 0/73 69 25/65 0/91    

 

. باه منل به ازدواج مجهد مردان را نشان می دهه جار درصهي نمرات خا  مقناس( هن6جهول )

ه ا توجه باين ترتنآ براي اين مقناس دو هنجار يعنی هنجاردرصهي وهنجار استانهارد تعننن شه. ب

درصاه  5/39گرفته از  35نمره  اين جهول می توان قضاوت هنجاري نمود مثمً کسی که در مقناس

 .زدواج مجهد مردان بنشتري داردافراد منل به ا

 

 و نتیجه گیریبحث 

در شاهر  روايی و پايايی پرسشنامه منل به ازدواج مجاهد ماردانپژوهش حاضر با ههف بررسی 

ابزارهاي  اصفهان صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را کلنه مردان شهر اصفهان تشدنل دادنه

دان روابط خانوادگی، سبک دلبستای و سه خرده دواج مجهد مرزپژوهش شامل پرسشنامه منل به ا

الز  به ذکر است پنش از اين هانچ ابازاري باه ارزياابی منال باه مقناس پنج عاملی شخصنت بود. 

باه  سنجی اين مقناس را باا آن بررسای کارد.هاي روانازدواج مجهد نپرداخته بود که بتوان ويژگی

ها در ساه بخاش بررسای همساانی درونای، دهسنجی اين مقناس داهاي روانمنظور بررسی ويژگی

ي کرانبااخ ي ضاريآ آلفاايابی و هنجاريابی مطالعه شه. به منظور بررسی پاياايی از محاسابهروايی

اسات و مقنااس  0/ 70نتايج اين تحنل نشان داد ضريآ آلفاي کرانباخ بااالتر از معناار. استفاده شه

(. همچنانن در α =955/0برخاوردار اسات ) ازهمساانی درونای خاوبی منل به ازدواج مجهد مردان
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هاا الز  يابه و وجود هماای گوياهصورت حذف هريک از گويه ها ضريآ همسانی درونی کاهش می

ها مفهومی مرتبط با منال ي گويهاست. با توجه به اين يافته می توان ايناونه استنباط کرد که همه

 سنجه. به ازدواج مجهد در مردان متأهل را می

 سازه باود ي بررسی شواهه مربوط به روايی، يدی از انواع روايی که محاسبه شه روايیننهدر زم

ازدواج  هاي مقناس منل به ازدواج مجهد با نماره کال منال باهگويهنمرات  به اين منظور هماهنای

ين ا ار دارد.دمجهد بررسی شه، نتايج نشان داد کلنه نمرات هر گويه با نمره کل رابطه مثبت و معنا 

ن ن نتنجه نشاانه. همچننن ايها به خوبی طراحی شههتوان ايناونه تبننن کرد که گويهنتنجه را می

-نماره دهه که با توجه به ارتباط مثبت هر گويه با نمره کل، همه سؤاالت باه صاورت مساتقنممی

 شونه. گزاري می

ک زياابی آن از سابدر راستاي بررسی روايی ساازه، روايای هماارا نناز بررسای شاه و باراي ار

تاايج ناساتفاده شاه،  (1992 رنجوري)کاستا و مک کارا، ناس روان( و مق1987دلبستای نا ايمن )

که  ادار داردي مثبت و معننشان داد که سبک دلبستای ناايمن با پهر با منل مجهد به ازدواج رابطه

هر، پاايمن با بک دلبستای نامؤيه روايی همارا بود، در تبننن اين نتنجه بايه گفت از آنجا که در س

ا بود بهانه، توانه به پهرش اعتماد کنه، او را حامی خکنه يعن نمیفرد با پهرش احساس امننت نمی

ساه ره نظار مایکنه، بنابراين باترسه و در ارتباطش با او نارانی تجربه میاو مشورت کنه، از او می

 در برخاوردار نباوده و همچنانن احتمااالچننن پهري از محبت، امننت و اعتماد بانن فاردي الز  

را از  همسرداري براي فرزنهش الاوي مناسبی نبوده، بنابراين پسر چننن پهري همسرداري مناساآ

باعاث  کنه و ايانپهرش نناموخته است. در نتنجه مشدمت ارتباطی زناشويی بنشتري را تجربه می

  باط با زن دياري داشته باشه.منل به ارت به خطا، شود که براي کسآ امننت ارتباطیمی

رنجاوري )کاساتا و ماک کارا، همچننن در راستاي بررسی روايی همارا از خرده  مقناس روان 

رنجوري با منل به ازدواج مجهد ماردان رابطاه ( استفاده شه؛ نتايج نشان داد که مقناس روان1992

افاراد توان گفت ننن اين رابطه میدرتباست.  امثبت و معنا داري دارد. اين نتنجه مؤيه روايی همار

، خشم يا افسردگی دارنه. اين صفت در واقاع هايی مثل اضطرابرنجور تجربه زيادي در هنجانروان

رنجورها داراي یباات عااطفی پااينن، نااران، شود. روانبه توانايی فرد در تحمل استرس مربوط می

 رساهزده هساتنه. باه نظار مایير و شتابپذعصبی، مايوس، ناامنه، داراي استرس، خجالتی، آسنآ

چنانن شاود. آنان در ابعااد مختلاف زناهگی  مانع از سازگاري چننن مردانی شايه عواطف شدننهه

هاي خود باوده و خنلای همردان مستعه داشتن عقايه غنرمنطقی هستنه و کمتر قادر به کنترل تدان

رسه ايان صافت در به نظر می (1992، ا)کاستا و مک کرآينهتر از دياران با استرس کنار میضعنف

بخش نباشه و اختمفات زياادي شان رضايتگردد تا روابط آنان با همسرانزنهگی زناشويی باعث می

هاا و يابه و ايان ماردان دچاار اساترسگردد تعارضات زناشويی افزايش را تجربه کننه که باعث می

ا نه تنها رواباط را باهتر کارده بلداه ممدان هها و اضطرابهاي بنشتري شونه، اين استرساضطراب
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هاي غلط حل مشدل ههايت کنه از جمله برقراري ارتباط با ياک زن دياار و ها را به شنوهاست آن

 . ها شدل گنرداين امر باعث شود تا منل به ازدواج مجهد در آن

افاق باا توبه منظور بررسی روايی واگرا همبستای بنن نمرات مقناس منال باه ازدواج مجاهد   

ذيري، پذيري، وجهان گرايی و روابط خانوادگی بررسی شه، نتايج نشاان داد بانن نمارات توافاق پا

وجاود  وجهان گرايی و روابط خانوادگی با مقناس منال باه ازدواج مجاهد رابطاه منفای و معناا دار

-اد توافاقافار توان گفتپذيري با منل مجهد ازدواج مردان میدر تبننن ارتباط منفی توافقداشت. 

 ان هساتنه.کننهه و خواهان مصالحه بر سر مصالح با ديارپذير، محتاط،  دوستانه،  بخشنهه،  کمک

 اً درساتدار،ها داشته و معتقهنه انساانها اساسابننانه به طبنعت انسانها يک نارش خوشاين انسان

د سازگاري در پی ايجا(. اين افراد از آنجا که 1992نجنآ و قابل اعتماد هستنه )مک کري و جان،  

عتقااد ورزنه. ایمبرانانز اجتناب زا يا بحثو کنار آمهن با دياران هستنه، معموالً از مباحث اختمف

آ هساتنه. هااي اجتمااعی مناساها معموالً متواضع و فروتن بوده و براي فعالنتبر اين است که آن

ه باويژگی سودمنهي اسات آنهاا  پذيري براي به دست آوردن و ناههاري مرد شک صفت توافقبی

ضااد و هااي ساخت و متکننه و در معارض موقعناتپذيري عمل میمراتآ بهتر از افراد فاقه توافق

اد مختلاف رساه ايان ماردان در ابعاگنرنه به اين ترتنآ به نظر میافدار مطلق استبهادي قرار نمی

غمااض از ب باشنه که تواناايی اداشتنی و جذاشان مردانی دوستزنهگی از جمله زنهگی با همسران

رناه و باا شان را دارنه طبنعتاً اين افراد در زناهگی رضاايت زناشاويی بااالتري دامشدمت همسران

را  خاانوادگی شان رابطه بهتري دارنه بنابراين از خانواده گر  برخوردارنه و مشدمت زنهگیهمسران

 ج مجهد نهارنه. کننه بنابراين منلی به ازدواهاي مناسآ حل میبه روش

-راد وجاهانتوان گفت از آنجا که افگرايی با منل مجهد ازدواج میدر تبننن رابطه منفی وجهان

مشدمت  کش، بلنههمت و جهي هستنه در مواجهه بامنه، با اراده، مصمم، زحمتگرا، افرادي ههف

گرايای وجاهانهمچنانن (. 1992کري، دقنق و داراي پشتدار و شايستای هساتنه )کاساتا و ماک

ارضاء بل از عمل، به تأخنر انهازي هايی چون تفدر ق، ويژگیستهاکننهه قهرت کنترل تدانهتوصنف

ل گنارد. کنتاربنهي تدالنف را در بر مایو اولويت ها، رعايت قواننن و هنجارها و سازمانههیخواسته

محولاه  ی و انجا  وظاايفريزي خنلی فعال، سازمانههتوانه به مفهو  قهرت طرحچننن میخود، هم

گرايای بااال در ابعااد بنابراين مردانی با وجهان(. 1992کري، )کاستا و مک به نحو مطلوب ننز باشه.

 بنابراين پذيري هستنهبنهي و مسوولنتگوناگون زنهگی از جمله زنهگی خانوادگی داراي تعهه، پاي

اين شان داشته باشانه بناابرتري با همسرانها ارتباطات بهرود چننن مردانی با اين ويژگیانتظار می

نجه ناه شود. در نتشان در ارتباط زوجی به خوبی پاسخ داده میننازهاي عاطفی، جسمی و شناختی

 تنها منلی به ازدواج مجهد نهارنه بلده به حفظ خانواده ننز معتقهتر هستنه. 
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فات گتاوان واج ماردان مایدر تبننن علت ارتباط منفی بنن روابط خانوادگی با منل مجاهد ازد

کنناهه شخصانت مطلاوب و متعاادل اسات. محنط خانوادگی مناسآ و سالم يدای از عوامال ايجاد

ه تواننامی در واقع آنهاشونه، ر نظر گرفته میهمچننن خانواده و همراهان منابع حمايت اجتماعی د

بات را تشويق و مراقاحساسات و هنجاناتی ماننه همهلی، محبت، عشق، اعتماد، پذيرش، صمنمنت، 

ناار يداهيار ک(. بنابراين خانواده به عنوان سنستمی که اعضاا در  2004)اولسون بارنز،  فراهم کننه

 اي فارد داشاتهتوانه ایارات و پناماههايی بارهاي عاطفی، هنجانی و رفتاري دارنه قطعاً میستهوداد

 نفایم اج رابطهوانه با منل مجهد ازدوتباشه. بنابراين دور از ذهن ننست که اين روابط خانوادگی می

 داشته باشه. 

باود،  يدی ديار از انواع شواهه روايی که براي روايی سازه بررسی شاه تحلنال عامال اکتشاافی

زدواج اهاي )سابک، سانانن کاردن نتايج اين تحلنل نشان دادکه اين مقناس از سه عامل با عنوان

زدواج اچقهر خود خواهنه کاه ماا را از داشاتن حاق ها گاهی فدر مندنم خانم» براي مثال: مجهد(

ايش )گار ؛«اين حق طبنعی يک مرد است که بتوانه دوبااره ازدواج کناه» ،«کننهمجهد محرو  می

، «رل کانمتمش زيادي مندنم که منلم را به ازدواج مجهد کنتا» براي مثال: قوي به ازدواج مجهد(

ثبت براي ازدواج مجهد( براي )هنجان م ؛«زن است هاي مهم من داشتن دوفدر مندنم يدی از نناز»

وسات بعضای وقتهاا د»، «بعضی وقتها فدر مندنم کاش منتوانستم دوباره ازدواج مای کارد »مثال: 

 تشدنل شهه است. «. کرد فراهم منشه که دوباره ازدواج می دار  موقعنتی

ز يه با يدی اگنرنه و هرگومیها در يدی از عوامل جاي نتايج اين تحلنل نشان داد که تما  گويه

برخاوردار  دهه که اين مقناس از روايای ساازهدارد. اين نتنجه نشان می 300/0عوامل رابطه باالي 

ی ساازه در راساتاي بررسای رواياکناه. است و مفهو  منل به ازدواج مجهد را به خوبی ارزيابی مای

وامال باا عنتايج نشان داد که کلنه همبستای نمره کل هر عامل با نمره کل مقناس ننز بررسی شه، 

ين عوامال اتوان گفت که تک تک دار دارد، در تبننن اين يافته مینمره کل همبستای مثبت و معنا

 سنجه که مؤيه روايی سازه استمفهومی مرتبط با منل به ازدواج مجهد را می

ج مجاهد  باه ازدوا، گرچاه برخای ماردان از منال بااالها نشان دادداده در نهايت توزيع فراوانی

ت ايش نمارابرخوردارنه ولی توزيع به سمت چپ کشنهگی دارد. در تبننن اين يافته بايه گفت با افز

حفاظ  اي بارايکاه ايان وضاعنت امناهوار کنناهه يابهمنل به ازدواج مجهد، تعهاد افراد کاهش می

ی را که ايان جايااه مردانتوان هاي درصهي میي هنجاردر نهايت با محاسبهاست.  در ايران خانواده

عه ماردان ي منل به ازدواج مجهد در جامکننه نسبت به ساير مردان در زمننهمقناس را تدمنل می

 متأهل شهر اصفهان بررسی و مقايسه کرد. 

باه  تاوان مقنااس منالتوان نتنجه گرفت کاه مایهاي اين پژوهش میدر کل با توجه به يافته

رزياباان و بنن ا ی استفاده شود، ولی با توجه به آن که پايايی باآزمايیازدواج مجهد براي امور پژوهش

 . هاي درمانی و شخصنتی استفاده شودآن بررسی نشهه است بايه با احتناط بنشتر در حوزه
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م نمونه با توجه به اينده حجهايی دارد از جمله: ها محهوديتاين پژوهش همچون ساير پژوهش

ل عامل بان و تحلنبازآزمايی، پايايی بنن ارزيا پايايی د،بونشدل در دسترس  باال بود انتخاب نمونه به

 تأينهي بررسی نشهه است.

رسی شاود، باه پايايی بازآزمايی برها در ساير پژوهششود: منهان اين سازه پنشنهاد میبه عمقه

ف صاورت هاي مختلاشهرهاي مختلف با فرهنگ هاي مشابه درپذيري پژوهشمنظور افزايش تعمنم

 گنرد. 

 ه درمانارناز اين مقناس در کارهاي پژوهشی استفاده شود و خانواد شودمی همچننن پنشنهاد

 .کننهده استفا هاي از هم گسنخته در کنار مصاحبه از اين مقناس براي ارزيابی درماندر خانواده
 

 فارسیمنابع 
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        کت و چنههمسر ههاي خانواد در خانوادگی روبط تطبنقی (. مطالعۀ1387) .محمهي ن ،  شنخی
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ررسای منازان (. ب1394.)1باا خاانلو، .، و با1عرب، س.، دانشمنه، ب.پودينه، ز.، یامتی، ن، منرگال، 

ه خاانواده هااي چنا زناشويی و رضاايت از زناهگی در باننبهزيستی روان شناختی و سازگاري 
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رویکردهای وین در ارزیاابی شخصایت )کااربرد تحلیال عامال در (. 1380. )ت گروسی  

 تهران: نشر داننال. . ارزیابی شخصیت(



 
 1399 زمستان، 35 ، شمارةنهمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          66

 

اي هاوضعنت رفتاري کودکان و سممت روانای والاهين در خاانواده(. 1383) .ع، بنرشک ب مجاهه

 . 3، سال نهم ، شماره مجله انهيشه و رفتارچنه همسري. 
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