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 ساخت و اعتباریابی مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسالمی
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 o.etemadi@ui.ac.ir دانشگاه اصفهان ،دانشيار گروه مشاوره / عذري اعتمادي

 17/11/1398ـ پذيرش:  26/06/1398دريافت: 

 چكيده

و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسالمي  اين پژوهش، با هدف ساخت
استفاده از روش تركيبي كيفي و كمّي، ابتدا مضامين مرتبط با الگوهاي ارتباطي  منظور، باانجام شد. بدين

 زوجين استخراج و سپس، با استفاده از روايي، محتوايي و روايي سازه آن تدوين و اعتباريابي گرديد.
گيري در دسترس از مراكز جامعة آماري پژوهش، عبارت بود از: زوجين شهر اصفهان كه با روش نمونه

هاي پژوهش حاكي از وجود دو فرم الگوهاي ارتباطي مشاوره و مراكز آموزشي انتخاب شدند. يافته
شد. تحليل سؤال ساخته  38سؤال و فرم مردان با  34زوجين براي مردان و زنان بود. فرم زنان، با 

ترتيب، براي زنان عاملي اكتشافي نشان داد كه براي هر دو فرم، هفت عامل قابل شناسايي است كه به
. ضريب آلفاي نموددرصد واريانس نمره كل آزمون را تبيين  86درصد و براي مردان در مجموع،  85

است. اين مقياس براي  درصد بود كه حاكي از اعتبار باالي آن 90كرونباخ براي هر دو فرم، باالي 
 اي، و تشخيصي و پژوهشي كاربرد دارد.هاي حرفهفعاليت

 الگوهاي ارتباطي، زوجين، مقياس، اعتباريابي، اسالم. ها:كليدواژه
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 مقدمه

شناسان قرار گرفته است، الگوهاي ارتباطي زوجين شناسي ازدواج مورد توجه روانيکي از موضوعات مهمي كه در روان

ة ارتباطي بين همديگر چرخگردد. وقتي ارتباط بين همسران در است. الگوهاي ارتباطي زوجين، به نوع تعامل آنها برمي

درمانگران به دنبال ساز پويايي روابط آنها خواهد شد. زوجكه زمينه دنسازيمتکرار شود، الگويي از روابط را زوجين برقرار 

تا با شناخت آن، به ماهيت روابط زوجين دسترسي پيدا كرده، با مداخله نمودن بر آن، در تغيير  باشنديمشناسايي اين الگو 

 (.60ـ25، ص 2014من، ؛ گات1983 )ساالوي و كريستينسن، ندينماالگوي ارتباطي ناسالم به سالم اقدام 

؛ 2011فورنير و همکاران، ) ييزناشوكننده رضايت كه الگوهاي ارتباطي زوجين، تعيين دهديمنشان  هاپژوهش

بران، روان )سالمت  (،1390زاده و همکاران، ؛ ثناگويي1989؛ گاتمن و كراكف، 2005؛ ويجر، 2007اسچميت و همکاران، 

يي زناشوتعارضات  (،1393؛ شاملي و سيار، 2001؛ گالفر و تامپسون و ديگران، 2007 ؛ اسميت و ديگران،2010و همکاران، 

كورنيليوس و همکاران، ) ييزناشو( و صميميت 1397؛ حميد و همکاران، 1993؛ كتز و گاتمن، 2010ليدرمن و همکاران، )

كه زوجين داراي الگوهاي ارتباطي سالم باشند، ( است. بنابراين، درصورتي1394اعتمادي و همکاران،  ؛1994؛ فني، 2010

 ليدرمن) ي برقرار خواهند كردامانهيصماز رضايت زناشويي مطلوبي برخوردار بوده، توانايي حل تعارضات خود را دارند و روابط 

رو الگوهاي ارتباطي در روابط بين (. ازاين1391ده و همکاران، زا؛ ثناگويي1989؛ گاتمن و كراكف، 2010و همکاران، 

اي الگوهاي ارتباطي زوجين، در كه نقش واسطهايگونهشاخصي براي كيفيت روابط زوجين باشد، به توانديمهمسران، 

به واسطه  ها،وهششود؛ برخي پژها مشاهده ميتعيين كارآمدي و پايداري روابط زوجين، از موارد مهمي است كه در پژوهش

اي پردازند. برخي ديگر، به نقش واسطههاي آتي زندگي آنها ميبيني طالق در سالالگوهاي ارتباطي زوجين به پيش

اعتمادي اند )الگوهاي ارتباطي زوجين، بر كارآمدي يا ناكارآمدي روابط آنها، مانند تعارض در روابط، فقدان صميميت پرداخته

 (.20-10، ص 2014؛ گاتمن، 1993من، ؛ گات1394و همکاران، 

، پنج الگوي ارتباط استوارت؛ انددادهپژوهشگران الگوهاي مختلفي از روابط زوجين را مورد بررسي و شناسايي قرار 

؛ كناره گير «Coercive» ناكارآمد را بين روابط همسران تشخيص داد كه عبارت است از: مبادله اجباري

«Withdrawal»مبادله قصاصي ، «Retaliatory» شکايت متقاطع ،«Cross complaining » سندرم

، براساس ديدگاه روان استرين(. 1969)استوارت، « Summarizing self syndrome»خودمحوري در گفتار 

، همسر در «Partner as superego»كودك  - پويايي، نُه الگوي ارتباطي را مشخص كرد: الگوهاي ارتباطي والد

آل ايده« خود»، همسر در نقش «Partner as a devaluated self image»ارزش شده بي« خود»نقش 

«Partner as ego ideal»تسليم  - گري، رابطة دوجانبه سلطه«Dominant-Submissive Dyad» رابطة ،

منطقي  - رومانتيك()ياليخ، رابطه «Detached-Demanding Dyad»توقع  - دوجانبه گسستگي

«Romantic-Rational»، بيمارگونه زن و سردي بيمارگونه مرد عشق«Love-sick, Cold-sick» همسر ،

 (.1988اسچمالينگ و جکوبسن، ) بالغـ ، بالغ «Partner as parren»عنوان والد به
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نامد. ثبات و سه دسته ديگر را زوجين با ثبات ميكه دو دسته را زوجيني بي كنديمرا به پنج دسته تقسيم  هازوج، گاتمن

گذاري كرده است. نرخ باالي درگيري، نام او دو دسته زوج ناپايدار را به ترتيب، زوجين متخاصم و زوجين مستقل متخاصم

عالقه و همدلي(، مثبت )قويت اهانت، تنفر، ذهن خواني، دفاعي بودن، سرسختي( و نرخ پايين ت) ينگرتعارض و منفي

ها ، دمدمي مزاج«Validator»ها كنندههاست. سه دسته زوجين پايدار، عبارتند از: تصديقمشخصه اين دسته از زوج

«Androgynous»ها ، اجتنابي«Avoidant » ،در يك پژوهش طولي السونو  مونتل، فاورز(. 1993؛ گاتمن، 2012)كار ،

، زوجين سازگار «Vitalized Couples»ا به چهار دسته تقسيم كردند: زوجين سرزنده الگوهاي ارتباطي زوجين ر

«Harmonious Couples» زوجين سنتي ،«Traditional Couples » و زوجين متعارض«Conflicted 

Couples » تقسيم  الگوهاي ارتباطي زوجين، به سه دسته ساالوي،و  كريستنسن. براساس نظرية (1996و همکاران، )فاورز

ساالوي و كريستينسن، ) گيري و الگوي اجتنابي متقابلشود كه عبارت است از: الگوي سازنده متقابل، الگوي توقع / كنارهمي

، حسابگر، گيج و سرزنشگر كند كه عبارت است از: سازشگر،يمگانه را مشخص نيز الگوهاي ارتباطي پنج ستير(. 1983

 (.205ـ193ص  ،2012همخوان )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

كنند هاي متعدد و متنوعي را در حوزة روابط زوجين دارد. از زماني كه با هم ازدواج مياز سوي ديگر، اسالم، آموزه

هايي ها و توصيهپذيرند، حقوقي را براي آنها وضع نموده براي روابطشان با همديگر دستورالعملو مسئوليت همسري را مي

(، به ساخت و اعتباريابي 1388) يزيپارصفورايي (. در همين راستا، 203 -189ص ،1390شهري، محمدي ري) دارد

نامه، سه شاخص كارآمدي خانواده را كه شامل نامه كارآمدي خانواده از ديدگاه اسالم پرداخت. اين پرسشپرسش

نامه رضايت زناشويي ( نيز پرسش1388) بزرگيجانو  جديريسنجد. اخالقي و حقوقي است، مي هاي بينشي،شاخص

هاي مذهبي، حل مقياس، كه شامل ارتباط كالمي، پايبنديخرده 10اسالمي را ساخته و اعتباريابي نمودند. اين مقياس 

مسائل شخصيتي، فرزندان و فرزندپروري، نقش زن و  هاي اوقات فراغت،جنسي، فعاليت روابط تعارض، مديريت مالي،

زوجين براساس منابع اسالمي ساخت و اعتباريابي شد.  اي ديگر، باورهاي منطقيسنجد. در مطالعهم را ميمرد، صله ارحا

صادقي بود )اساس، باورهاي منطقي زوجين شامل باورهاي معيشتي، جنسي، ارتباطي، حل تعارض و حمايتي براين

هاي ارتباطي زوجين را با نگرش به منابع هاي متخلف، پژوهشي كه الگو(. با مطالعه پژوهش1394سرشت و همکاران، 

 اسالمي به صورت روشمند مورد مطالعه قرار دهد، يافت نشد.

مطالبة جامعه علمي در حوزة علوم انساني، اين است كه علوم انساني، مبتني بر اسالم و مباني و منابع آن طراحي شود. 

هاي علوم انساني بر پايه اسالم تا به تدريج، نظريههايي در اين خصوص انجام شود بنابراين، ضروري است كه پژوهش

هاي مختلف شناسي علمي است ميان فرهنگي، كه فرهنگشناسي، روانپردازان روانشکل گيرد. همچنين به اذعان نظريه

اطي زوجين، رو مطالعات درباره الگوهاي ارتبهاي روانشناختي متفاوت باشد. ازاينتواند در شناخت، توصيف و تبيين پديدهمي

هاي مسلمان هاي غربي، با خانوادههاي غربي، بر پايه فرهنگ آنهاست روشن است كه فرهنگ خانوادهمبتني بر نظريه

(. بنابراين، ضروري 2006؛ دوايري، 2006دود، بود )متفاوت است و به دنبال آن، انتظارات و روابطشان نيز متفاوت خواهد 
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طي زوجين در فرهنگ اسالمي، به شناخت، توصيف و تبيين اين الگوها، با پشتوانه است كه براي شناخت الگوهاي ارتبا

الگوهاي ارتباطي  توانيمرو سؤال اصلي پژوهش اين است كه آيا براساس منابع اسالمي، فرهنگ ديني پرداخت. ازاين

 زوجين را تشخيص داد و براساس آن مقياسي تدوين نمود.

 روش پژوهش

هاي كيفي، به روش ة اول دادهمرحلبدين منظور، در  ركيبي از روش كيفي و كمّي انجام شد.روش پژوهش به صورت ت

 سازي از منابع اسالمي، مصاحبه با كارشناسان علوم اسالمي و مشاوران خانواده و زوجين، با روش تحليل مضامينسويهسه

هاي كمّي، براي ساخت به گردآوري و تحليل دادهگردآوري و تحليل شد. در مرحله دوم، كه براساس نتايج مرحله اول بود، 

 هاي كيفي و كمّي، الگوهاي ارتباطي زوجين استخراج و تبيين شد.نامه پرداخته شد. در نهايت، با تركيب يافتهپرسش

، نخست به آثار تخصصي، به منظور شناسايي منابع در بخش كيفي، عبارات ديني از قرآن و روايات استخراج شد.

اند، مراجعه شد و آيات و روايات آن استخراج گرديد. اين منابع بندي و تحليل روايات خانواده پرداختهضوعكه به مو

ق(؛ 1429)عبدخدايي، و السنة االسرة فی رحاب القرآن (؛1393)پسنديده،  رضايت زناشوييعبارت بودند از: كتاب 

)جعفريان و  موسوعة المرأة فی االخبار و اآلثار (؛1390ي، شهريري محمد) تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

 (.1391مهريزي، 

هاي كيفي، از منابع اسالمي و انطباق آن با روابط فعلي زوجين، تر و روايي و اعتبارسنجي يافتهبراي بررسي عميق

زوجين استفاده شد. شناسي خانواده و اخالق اسالمي و مصاحبه با ساختاريافته با متخصصان روانهاي نيمهاز مصاحبه

هاي كارآمدي هاي مستخرج تدوين گرديد. سؤاالت مصاحبه با متخصصان شامل مؤلفهسؤاالت مصاحبه براساس مقوله

هاي كارآمدي و پايداري در روابط زوجين، تمايز اسالم هاي جنسيتي در روابط همسران، تفاوتدر روابط زوجين، تفاوت

ها و معيارهاي اخالقي در روابط زوجين، رابطه بين حقوق و اخالق اسالمي مالكشناسي دربارة روابط زوجين، و روان

هاي اسالمي در بهبود روابط با همديگر، در روابط همسران بود. سؤاالت مصاحبه از زوجين نيز عبارت بود از: نقش آموزه

 مديگر.هاي تعارضات مستمر در روابط با ههاي ناكارآمدي در روابط با همسر، مؤلفهمؤلفه

بندي شد. در نهايت، گانه، با روش تحليل مضامين كدگذاري و مقولهآمده در هريك از مراحل سهدستعبارات به

مفهوم، با چهار مضمون الگوهاي ارتباطي پايدار و كارآمد مردان، الگوهاي ارتباطي  128اي از مفاهيم به تعداد شبکه

نامه الگوهاي ارتباطي زوجين هايي براي پرسشس اين مفاهيم گويهپايدار و كارآمد زنان كشف گرديد. سپس، براسا

 نامه تدوين، روايي و اعتبارسنجي گرديد.هاي پرسشطراحي شد. در مرحله بعد، با روش كمّي گويه

نامه، گويه تنظيم شد. هر دو فرم پرسش 46گويه و براي مردان، با  38اين مفاهيم در قالب دو فرم براي زنان، با 

نفر از متخصصان علوم اسالمي و مشاوره خانواده قرار گرفت و از  8سنجش روايي محتوايي و صوري، در اختيار  براي

از  ليکرتآنها خواسته شد نظر خود را نسبت به تناسب بين گويه موردنظر، با آيه و روايت و پرسش آن، براساس طيف 
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همچنين است. « متناسب كامالً» 7و نمرة « متناسب نيست اصالً»به معناي  1نمره دهند؛ بدين معنا كه نمرة  7تا  1

عبارت قابل فهم نيست يا ابهام  ،كه فرم ظاهريعالوه بر محتوا، فرم هر عبارت را نيز مورد بررسي قرار داده و درصورتي

 CVRهاي نظرات آنها بررسي شد. روايي محتوايي توسط شاخص، انپس از اظهارنظر متخصصكنند. مشخص  ،دارد

قابل قبول براي هشت نفر، براساس  CVR، براي هر سؤالي مورد بررسي قرار گرفت و چون حداقل مقدار CVI و

رو سؤاالتي كه مقدار ضريب آنها از اين (. ازاين451-395، ص 1394زاده و اصغري، حاجيبود ) 75/0جدول الوشه 

بود كه سؤاالتي كه مقدار ضريب  CVI 79/0اي تر بود، حذف گرديد. همچنين حداقل مقدار قابل قبول برشاخص پايين

 نفر از زوجين توزيع شد و ضريب همبستگي 100ها در ميان نامهتر بود، حذف شد. سپس، پرسشآنها از اين شاخص پايين

ها، با نمره كل مورد سنجش قرار گرفت. ضريب همبستگي گويه 24نسخه  SPSSافزار آمده، با نرمدستهاي بهداده

هايي كه ضريب همبستگي آنها، با نمره كل معنادار نبود، حذف گرديد. در نهايت، پس از سنجش شد و گويهمحاسبه 

نامه الگوهاي ارتباطي فرم زنان، چهار گويه و از فرم نامه، از پرسشروايي محتوايي و صوري و انجام آزمايشي پرسش

عنوان سؤال به 38نامه فرم مردان، با سؤال و پرسش 34با نامه فرم زنان مردان، هشت گويه حذف گرديد. بنابراين، پرسش

 نامه نهايي، وارد تحليل شد و روايي سازه آن، مورد بررسي قرار گرفت.پرسش

 گروه نمونه و اجراجامعه آماري،

نفر از زوجين متأهل توزيع گرديد و از آنها خواسته شد تا به صورت داوطلبانه، به  500بين  ،هاي مزبورنامهپرسش

نامه به دست پژوهشگر نرسيد و پرسش 63 شده، تعدادهاي توزيعنامهها پاسخ دهند. از مجموع پرسشنامهپرسش

كه ناقص بودند، بنابراين،  بودنديي هانامهپرسششده، هاي دريافتنامه، از مجموع پرسشنامهپرسش 29تعداد 

 نامه وارد تحليل عاملي شد.پرسش 408هاي آن در تحليل وارد نشدند، در نهايت تعداد داده

سال با انحراف معيار  =34Mشناختي گروه نمونه براي زنان نشان داد كه ميانگين سني آنان، هاي جمعيتويژگي

SD= ±7/3 11، ميانگين سن ازدواج آنان=M 9ا انحراف معيار سال ب SD= ± .كنندگان سطح درصد افراد شركت 50بود

درصد دو  6/17 درصد يك فرزند، 9/29بدون فرزند،  درصد 26كننده تحصيالتشان ديپلم به باال بود. در ميان افراد شركت

اين پژوهش گزارش كننده در درصد از زنان شركت 6درصد چهار فرزند داشتند.  9/5درصد سه فرزند و تنها  6/20فرزند، 

شناختي گروه نمونه براي مردان، نشان هاي جمعيتاند. همچنين ويژگيدادند كه به فکر گرفتن طالق از همسرشان بوده

سال با انحراف معيار  M=11، ميانگين سن ازدواج آنان ± =SD 9 اريمعسال با انحراف  =36Mداد كه ميانگين سني آنان 

9 SD= ± .درصد  31بدون فرزند،  درصد 26كننده كننده ديپلم به باال بود. در ميان افراد شركتكتدرصد افراد شر 42بود

كننده در اين درصد از مردان شركت 6درصد چهار فرزند داشتند.  6درصد سه فرزند و  19درصد دو فرزند،  18 يك فرزند،

 اند.پژوهش، گزارش دادند كه به فکر گرفتن طالق از همسرشان بوده
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 اي پژوهشهيافته

ها، با تحليل عاملي اكتشافي مورد نامهها، از روش تحليل عاملي استفاده شد. پرسشنامهبراي روايي سازه پرسش

و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  556/0نامه فرم زنان، آزمون كيسر با ضريب تحليل قرار گرفتند. براي پرسش

ها داشت. تحليل ، نشان از كفايت حجم نمونه و توان عاملي بودن داده>0001/0p يمعناداربا سطح  875/1542

ها نشان داد كه نُه عامل قابل بازيابي است. با توجه به بارهاي عاملي و پراكندگي گويه 1عاملي اكتشافي، با مقدار ويژه 

ش مقدار ويژه و با چرخش واريماكس ارتقا دادند. بعد از افزاي 5/1به  1گانه، پژوهشگر مقدار ويژه را از براي عوامل نه

درصد واريانس را تبيين  85نامه قابل بازيابي شد كه در مجموع، و با توجه به نمودار سنگريزه، هفت عامل در پرسش

، 1جدول ها بر هفت عامل تعيين گرديد. به باال، بارهاي عاملي هريك از گويه 3/0كرد. با درخواست ضريب مي

 دهد.عامل را پس از چرخش واريماكس نشان ميبارهاي عاملي بر هفت 
 نامه الگوهاي ارتباطي زوجين فرم زنان: بارهاي عاملي پرسش1جدول 
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      888/0  .كنميمدر همه حال، به جز امر به گناه از شوهرم اطاعت  1

2 
اعتقاد دارم كه اگر شوهرم از من راضي باشد، يعني 

 خداوند از من رضايت دارد.
 900/0      

   702/0  616/0   .كنمينمدر اموال شوهرم، بدون اجازه او تصرف  3

  351/0 734/0    473/0 .امنكردهتا به حال، به همسرم خيانت  4

  -309/0     664/0 .كنميمخود را براي شوهرم با عطر خوشبو  5

   -345/0    686/0 .كنميمخود را براي شوهرم آراسته  6

7 
وقتي همسرم تقاضاي رابطه جنسي داشته باشد، 

 اندازم.تقاضاي او را به تأخير نمي
795/0   472/0-    

 497/0     767/0  شوهر، باالترين حق بر گردن من است.اعتقاد دارم اطاعت از  8

   417/0  710/0 306/0  .كنميمدر ارتباط با مردان بيگانه، رعايت عفت  9

    89/0    .دهميمبه شوهرم دلداري  هايگرفتاردر  10

     748/0   .كنميمخود را به زيبايي كه موردنظر شوهرم است، آراسته  11

12 
ناراحتي شوهرم، از اعتقادات مذهبي براي هنگام 

 گيرم.آرامش او كمك مي
867/0       

  544/0   717/0   يار و ياور او در امور دنيوي و اخروي هستم. 13

 623/0 -346/0     515/0 در برابر آزار شوهرم، صبور هستم. 14

 686/0      619/0 در روابط من با شوهرم دخالت كنند. امخانواده دهمينماجازه  15

    748/0  346/0  .كنميمشوهرم را شاد  16

  593/0   474/0 422/0  اگر به شوهرم قولي داده باشم، به آن پايبند هستم. 17

 474/0    759/0   روابط جنسي من با شوهرم، جزء رازهاي من است. 18

    348/0   823/0 .ميگوينمشكايت از همسرم را به ديگري  19

   836/0    421/0 .پردازمينمبه توصيف زنان ديگر، براي شوهرم  20



  35 ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين با نگرش به منابع اسالمي

  404/0   309/0  829/0 .كنميممن بدون اسراف و تبذير براي خود و خانواده خرج  21

22 
من و شوهرم اوقاتي از روز را )براي غذا خوردن يا 

 نشينيم.غير آن( كنار هم مي
 457/0  311/0 647/0   

      445/0 782/0 .كنمينمشوهرم را بر آنچه قدرت ندارد، تحميل  23

       886/0 .بخشميمخطاهاي شوهرم را  24

      334/0 842/0 .رميگيمي شوهرم را ناديده هايكاست 25

    455/0  803/0  با شوهرم همراه و سازگار هستم. 26

  401/0   568/0 598/0  معتقد هستم جهاد زن، خوب شوهرداري كردن است 27

28 
معتقد هستم اگر زني خود را بي نياز از شوهرش بداند، 

 .شودينمرحمت خداوند شامل حال او 
 673/0 449/0   472/0  

       885/0 در رابطه با شوهرم، فردي شكور و راضي هستم. 29

    670/0  657/0  براي شوهرم دلسوز و مهربان هستم. 30

 916/0       روابط جنسي با شوهرم نيستم.من مانع  31

     465/0   معتقد هستم زن در روابط جنسي با شوهرش، نبايد حيا بورزد. 32

33 
حقوقي كه از جانب خداوند نسبت به همسرم به 

 .كنمينمگردنم است، ضايع 
 857/0      

34 
اعتقاد دارم كه زن و مرد هر دو، در برابر خانواده 

 مسئول هستند
     822/0  

ها در هفت عامل براساس بيشترين بار عاملي و بيشترين تناسبي كه با عامل مربوط داشتند، جاي گرفتند. (، گويه1براساس جدول )

، 26، 25، 23، 2، 1هاي ، با گويه«سازگاري»؛ 29، 24، 21، 19، 15، 14، 12، 7، 6، 5هاي با گويه« جذابيت»اين عوامل عبارتند از: 

با « وفاداري»؛ 30و  16، 10هاي با گويه« همدلي»؛ 32و  27، 11هاي با گويه« بخشي به حقوق همسراولويت»؛ 33، 28، 26

 .31 و 18، 8هاي با گويه «رابطه جنسي»؛ 34 و 17، 13هاي با گويه« پذيريمسئوليت»؛ 22، 20، 9، 4، 3هاي گويه

به دست آمد كه  916/0برابر با  34گويه  دبا تعدا n=204روني با اعتبار د براي فرم زنان برايضريب آلفاي كرونباخ 

 798/0برابر  ،سازي آزمون، آلفاي كرونباخ براي نيمه اولنيمه با دوت. همچنين نامه اسدهنده اعتبار دروني پرسشنشان

 ،براي هر دو نيمه براوناسپيرمن و ضريب  883/0برابر  ،و ضريب همبستگي بين دو نيمه 878/0برابر  ،و براي نيمه دوم

نامه و همساني دروني آن اعتبار مطلوب پرسش بيانگر به دست آمد كه 736/0برابر با  ،گاتمنو ضريب  938/0برابر با 

گويه  7؛ سازگاري با 873/0گويه برابر  10. ضريب آلفاي كرونباخ، براي عوامل هفت گانه عبارت بود از: جذابيت با است

گويه  5؛ وفاداري با 886/0گويه برابر  3؛ همدلي با 472/0گويه برابر  3بخشي به حقوق شوهر، با ؛ اولويت906/0برابر 

 .722/0گويه برابر  3؛ رابطه جنسي، با 767/0گويه برابر  3پذيري با ؛ مسئوليت844/0برابر 

و آزمون كروي  707/0د. آزمون كيسر، با ضريب انجام ش n=204تدا تحليل عاملي اكتشافي با اب ان،مرد فرم براي

، نشان از كفايت حجم نمونه و توان عاملي بودن >0001/0p يمعناداربا سطح  707/733بودن بارتلت، با ضريب 

با چرخش واريماكس و با  5/1، حاكي از وجود هشت عامل بود كه پس از ارتقا ويژه، به 1ها داشت. مقدار ويژه داده

درصد واريانس را تبيين كرد.  86نامه، قابل بازيابي شد كه در مجموع، رسشتوجه به نمودار سنگريزه هفت عامل در پ

بارهاي (، 2) جدول ها بر هفت عامل تعيين گرديد.به باال، بارهاي عاملي هريك از گويه 3/0با درخواست ضريب 

 د.هدينشان مپس از چرخش واريماكس عاملي بر هفت عامل را 
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 781/0    318/0 411/0  معتقدم كه همسرم امانت الهي است. 1

 373/0     777/0  .دانمينمكار كردن براي همسرم را بيهوده  2

   805/0 439/0    اعتقاد دارم كه همسرم ماية آرامش من است. 3

      885/0  اعتقاد دارم كه همسرم يك نعمت الهي به من است. 4

5 
، پوشاك و مسكن را هايخوراكمخارج زندگي شامل 

 .امكردهبراي همسرم تهيه 
    936/0   

6 
به خاطر خطايي كه همسرم مرتكب شده است، او را 

 امدهيبخش
     855/0  

  324/0     854/0 .كنمينمرويي نسبت به همسرم ترش 7

8 
حقوقي كه از جانب خداوند نسبت به همسرم به 

 .كنمينمگردنم است، ضايع 
 537/0 720/0     

   590/0  541/0   .كنميمبا همسرم با مدارا رفتار  9

  580/0 339/0    477/0 .امنكردهبه همسرم اهانت  10

 301/0   696/0 324/0   .امكردهبه صورت مهربان و دلسوزانه، با او رفتار  11

    396/0   794/0 .امنكردههمسرم را نسبت به فعاليتي مجبور  12

  624/0     565/0 كه او را به خشم در آورم. امنكردهي رفتار اگونهبه  13

  381/0  312/0   760/0 .امنكردهبدون اجازه او، در اموالش تصرف  14

   435/0  693/0   در مسائل مختلف، با همسرم توافق دارم. 15

 364/0   450/0 549/0 376/0  .كنميمخلقي رفتار با همسرم با خوش 16

  376/0     865/0 .امنزدهبه همسرم ضرر مادي  17

     669/0 649/0  .كنميمبا همسرم به صورت نيكو معاشرت  18

19 
همسرم را به خاطر آنكه مالش را در اختيار من قرار 

 .امندادهدهد، تحت فشار قرار 
950/0       

 439/0   752/0    .كنميمبه همسرم خدمت  20

    568/0  720/0  .كنميمدر انجام امور خانه، با همسرم مشاركت  21

 350/0      830/0 .امندادههمسرم را مورد كتك قرار  22

       436/0 .امنداشتهبه همسرم غيرت نابجا  23

 416/0 628/0     440/0 .امندادههمسرم را مورد تحقير قرار  24

    884/0    .كنميمبراي اينكه همسرم شاد شود، براي او خريد  25

    851/0    همسرم دارم.رابطه جنسي و همبستري با  26

   567/0    559/0 نسبت به همسرم، غيرت نابجا دارم. 27

      313/0 923/0 .ميگوينمشكايت از همسرم را به فرد ديگري  28

29 
عفت او را به  توانديماز همسرم درباره اموري كه 

 .كنميمخطر بيندازد، اطاعت 
752/0-    441/0-   



  37 ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين با نگرش به منابع اسالمي

 321/0 519/0     380/0 .امكردهبدون اسراف براي همسرم خرج  30

31 
بودن،  اعتقاد دارم رفتن به خانه و در كنار همسرم

 مانند آن است كه به مسجد بروم.
 407/0 761/0     

32 
در انجام امور معنوي مانند؛ واجبات يا مستحبات، به 

 .كنميمهمسرم كمك 
 807/0 332/0  382/0   

33 
براي عافيت و آمرزش همسرم، از خداوند  معموالً

 .كنميمطلب خير 
 849/0      

  780/0      .كنميمبدزباني همسرم را تحمل  34

35 
اعتقاد دارم هر چه با همسرم رابطه خوبي داشته باشم، 

 (.ميجويمتقرب شوم )به خداوند بيشتر نزديك مي
  644/0 615/0    

 691/0  352/0  418/0   دارم.همسرم را دوست  36

     920/0   .كنميممحبتم به همسرم را به او ابراز  37

    838/0    .كنميمبخشي از درآمد خود را براي آينده پس انداز  38

و بهترين تناسب را با آن عامل داشتند، قرار گرفتند. در  ها در عاملي كه بيشترين بار عاملي(، گويه2براساس جدول )

، 12 يهااند از: پرهيز از استبدادورزي با گويههاي آن تعيين گرديد كه عبارتگذاري شده و گويهادامه، هفت عامل نام

؛ معاشرت نيك 33 ،32 ،21 ،4 ،2 يها؛ مشاركت در امور مادي و معنوي، با گويه29، 28، 27، 23، 22، 19، 17، 14

، 5، 3هاي ؛ مداراورزي با گويه38، 26، 25، 20، 11هاي ؛ مهرورزي با گويه37، 35، 31، 18، 16، 15، 8 يهابا گويه

 .36، 30، 1هاي ؛ دوستداري همسر با گويه34، 24، 13، 10، 7، 6هاي ؛ پرهيز از ارتباط بد با گويه9

به دست  920/0برابر با  38با تعداد گويه  n=204با  براي فرم مردان، اعتبار دروني برايريب آلفاي كرونباخ ض

برابر  ،سازي آزمون، آلفاي كرونباخ براي نيمه اولبا دو نيمهت. همچنين نامه اساعتبار دروني پرسش بيانگرآمد كه 

براي  ،اسپيرمن براونو ضريب  923/0برابر  ،و ضريب همبستگي بين دو نيمه 716/0و براي نيمه دوم برابر  879/0

نامه و اعتبار مطلوب پرسش بيانگركه  كه به دست آمد 951/0برابر با  گاتمنو ضريب  /960برابر با  ،هر دو نيمه

ضرايب آلفاي كرونباخ براي عوامل هفت گانه عبارت بودند از: پرهيز از استبدادورزي، برابر  .همساني دروني آن است

؛ 781/0بر ؛ مهرورزي، برا935/0 ، برابركين؛ معاشرت 912/0؛ مشاركت در امور مادي و معنوي، برابر 800/0

 .639/0 ، برابرهمسر؛ دوستداري 865/0؛ پرهيز از ارتباط بد، برابر 901/0 ي، برابرمداراورز

الگوهاي »هاي بخش كيفي پژوهش، دو مضمون اصلي از الگوهاي ارتباطي زوجين، تحت عنوان براساس يافته

تحليل عاملي اكتشافي، بر روي عوامل  رو پس ازازاين استخراج شد.« الگوهاي ارتباطي كارآمد»و « ارتباطي پايدار

نامه، فرم زنان و فرم مردان تحليل عاملي مرتبه دوم انجام شد. نتايج براي فرم زنان، گانه مستخرج از پرسشهفت

 يمعناداربا سطح  451/460و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  658/0حاكي از آن بود كه آزمون كيسر با ضريب 

0001/0p<نامه فرم مردان نيز حاكي از اين بود كه ها داشت. نتايج براي پرسشز توان عاملي بودن داده، نشان ا
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، >0001/0p يمعناداربا سطح  996/760و آزمون كروي بودن بارتلت، با ضريب  712/0آزمون كيسر با ضريب 

و پس از چرخش واريماكس و با  1ها داشت. تحليل عاملي مرتبه دوم، با مقدار ويژه نشان از توان عاملي بودن داده

درصد  61توجه به نمودار سنگريزه، نشان داد كه براي هر دو فرم، دو عامل قابل بازيابي است كه در مجموع، حدود 

(، بارهاي عاملي هريك از عوامل مرتبه اول را بر دو عامل مرتبه دوم، 3جدول ) كند.واريانس كل آزمون را تبيين مي

 دهد.در دو فرم زنان و مردان نشان مي پس از چرخش واريماكس،
 گانه بعد از تحليل عاملي مرتبه دوم: بارهاي عاملي عوامل هفت3جدول 

ن
زنا

م 
فر

 

 (2كارآمد )الگوهاي ارتباطي  (1) داريپاالگوهاي ارتباطي  گانهعوامل هفت

  981/0 سازگاري

  595/0 جذابيت

  423/0 وفاداري

 993/0  پذيريمسئوليت

 356/0 459/0 همدلي

 645/0  بخشي به حقوقاولويت

  491/0 رابطه جنسي

ن
ردا

م م
فر

 

 -- 734/0 پرهيز از استبدادورزي

 761/0 -- مشاركت در امور مادي و معنوي

 781/0 -- معاشرت نيك

 418/0 -- مهرورزي

 565/0 301/0 مداراورزي

 --- 895/0 پرهيز از ارتباط بد

 353/0 612/0 همسردوستداري 

 917/0 گويه برابر 25ضرايب آلفاي كرونباخ، عوامل مرتبه دوم براي فرم زنان عبارت بود از: الگوهاي ارتباطي پايدار، با 

. همچنين آلفاي كرونباخ عوامل مرتبه دوم، 919/0و كل آزمون برابر  801/0برابر  گويه 9و الگوهاي ارتباطي كارآمد، با 

برابر  گويه 20و الگوهاي ارتباطي كارآمد، با  884/0 گويه، برابر 18شامل الگوهاي ارتباطي پايدار با براي فرم مردان 

 به دست آمد كه نشان از اعتبار دروني باالي عوامل و كل آزمون دارد. 909/0و كل آزمون برابر  924/0

 8نسخه  Amosافزار ن، با استفاده از نرمهاي زنان و مرداآمده، از فرمدستگانه بهضريب همبستگي بين عوامل هفت

در سطح  هاي كيفي پژوهش، ارتباط مفهومي داشتند، در هر دو فرمگانه زير، كه برحسب يافتهنشان داد كه عوامل هفت

p<0/01 ( ضرايب همبستگي بين اين عوامل را نشان مي1همبسته هستند. شکل ،)شده بين دهد. براساس نتايج مشاهده

، پرهيز از استبداد و 39/0، پرهيز از استبداد و وفاداري 19/0 يجنس، دوستداري و رابطه 17/0زگاري مدارا و سا

بخشي به ، مهرورزي و اولويت25/0، معاشرت نيك و همدلي 51/0، پرهيز از ارتباط بد و جذابيت 20/0پذيري مسئوليت

 ، همبستگي وجود دارد.11/0به حقوق شوهر بخشي و مشاركت در امور معنوي و مادي و اولويت 33/0حقوق شوهر، 
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 گانه فرم زنان و مردان: ضرايب همبستگي بين عوامل هفت1شكل 

 گيريبحث و نتيجه

هدف اين پژوهش، ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسالمي بود. بدين منظور، 

از متون اسالمي استخراج شد.  سازي، مقوالت الگوهاي ارتباطي زوجين،سويهابتدا با يك مطالعه كيفي با روش سه

نامه الگوهاي ارتباطي زوجين، در دو فرم زنان و مردان ساخت و اعتباريابي سازي، پرسشهاي كمّيبر پايه روش سپس،

هاي متعددي دارد كه با توجه به جنسيت گرديد. اين پژوهش نشان داد كه در اسالم، الگوهاي ارتباطي همسران مؤلفه

رو اينز نگاه اسالم، زنان و مردان در روابط زناشويي با همديگر، الگوهاي ارتباطي متفاوتي دارند. ازآنان متفاوت است. ا

ها براي آنها، نامههاي پرسشنامه مستقل براي آنها طراحي گرديد كه تحليل عاملي نيز نشان داد مؤلفهدو پرسش

ر عبارت است از: سازگاري، وفاداري، متفاوت است. الگوهاي ارتباطي براي زنان، مبتني بر پژوهش حاض

كه الگوهاي ارتباطي براي بخشي به حقوق شوهر، همدلي، رابطة جنسي و جذابيت؛ درحاليپذيري و اولويتمسئوليت

مردان، عبارت است از: پرهيز از ارتباط بد، دوستداري همسر و پرهيز از استبدادورزي، مداراورزي، مهرورزي، معاشرت 

 امور معنوي و مادي.نيك، مشاركت در 

شان هاي متفاوت و متناسب با جنسيت و نقشاسالم براي رابطه بهتر ميان زوجين، به هريك از همسران، توصيه

بخشي به حقوق شوهر كند. اسالم براي زن، سازگاري، مطيع بودن نسبت به همسر و اولويتدر خانواده مطرح مي

هاي متعددي است كه سعادت زن را به اطاعت زن كند. در روايتينسبت به حقوق ساير اعضاي خانواده پيشنهاد م

(. يا بهترين زنان را زني 252ص، 103جم، 1983؛ مجلسي، 63ق، ص1410از شوهرش دانسته است )طرابلسي، 

 سازگاري مدارا

 رابطه جنسي دوستداري

 جذابيت پرهيز از ارتباط بد

 همدلي معاشرت نيك

 وفاداري پرهيز از استبداد

 پذيريمسئوليت

 مهرورزي

 مشاركت

 اولويت به حقوق

17. 

19. 

39. 

51. 

25. 

33. 
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(. بنابراين، 325، ص5جق، 1401خو بوده و رضايت همسرش را جلب نمايد )كليني، داند كه سازگار باشد؛ يعني نرممي

(. 507، ص 5ج ق، 1401باشد )كليني، ه به حقوق شوهر از جانب زن، باالترين حقي است كه بر عهده زن ميتوج

هايي است كه روايات هاي يك زن در برابر شوهرش و وفادار بودن به همسرش، از اولويتهمچنين توجه به مسئوليت

عنوان هاي خوبي كه براي زن بهكه از ويژگي(. چنان33، ص 1362شعبه حراني، اند )ابنديني به آن اشاره كرده

مطيع بودن و مراقبت داشتن از اموال و آبروي همسرش حتي  همسر در قرآن كريم معرفي شده است، صالح بودن،

كه توصيه روايات ديني براي مردان، تأكيد بر دوست داشتن همسر )نوري طبرسي، (. درحالي34در نبود اوست )نساء: 

 ييهاوهيش(، پرهيز از استبدادورزي )همان(، و مجبور كردن و دوري از برقراري ارتباط با 252ص ، 14ج ق، 1407

 (.250مانند خشم و پرخاشگري )همان، ص 

(؛ 556ص ، 3ج ق، 1413كند مردان در روابط با همسرشان، در همه حال مدارا كنند )صدوق، اسالم توصيه مي

(؛ به او ابراز محبت نمايند 19زيرا جنسيت زن مانند يك گل لطيف است، با او معاشرت نيکو داشته باشند )نساء: 

ق، 1407( و در زندگي با او، مانند يك شريك معنوي و مادي )نوري طبرسي، 226ص ، 100ج م، 1983)مجلسي، 

كند، خود را كه به زنان سفارش مي( برخورد كنند و به او در همه اين احواالت كمك كنند. درحالي49، ص 13ج 

، 3جق، 1413)صدوق، (، خود را در اختيار آنان قرار دهند 508ص ، 5ج ق، 1401كليني، )براي شوهرانتان بيارايند 

 (.16، ص 4شان كنند )همان، ج ها و مشکالت زندگي، همراهي( و در گرفتاري4536ح ، 442ص 

عنوان روابط بد و مستبدانه از نظر هاي پژوهش نشان داد كه اهانت، تحقير، سرزنشگري، خشم و پرخاشگري، بهيافته

باشند. مهرورزي، سازگاري، مداراورزي الگوهاي ارتباطي مناسب مياسالم، الگوهاي ارتباطي مناسبي نيستند و در مقابل آن، 

؛ گاتمن و 1993گاتمن ؛ 1989 ،كراكف؛ گاتمن و 205-193، ص 1393)گلدنبرگ و گلدنبرگ،  ريستهاي كه پژوهشچنان

 اند.داشته( به آن اشاره 1983و زيمر،  يساالو؛ كريستينسن و 2014 ،گاتمن؛ 2000لونسون ؛ گاتمن و 1998همکاران، 

هاي كيفي پژوهش يافته ديگري كه براساس اين پژوهش، براساس تحليل عاملي مرتبه دوم به دست آمد و يافته

 را نيز مورد تأييد قرار داد، كشف دو نوع الگوي ارتباطي پايدار و كارآمد، در روابط همسران براساس منابع اسالمي است.

خشم خداوند پيوند داده است )حرعاملي،  زشمند است؛ زيرا تزلزل ازدواج را بااز نظر اسالم، پايداري ازدواج يك امر ار

هاي مکرري كه اسالم دربارة روابط همسران مطرح كرده است، نشان از ارتقا و (. همچنين توصيه8، ص22م، ج1991

بط زوجين اشاره كرد كه همان توان به دو عنصر مهم از نظر منابع اسالمي، در روارو ميكارآمدي پيوند زوجين دارد. ازاين

 شنك و كريستينسن( و 1988) يساالوو  كريستينسنهاي پژوهش پايداري و كارآمدي ازدواج است. اين يافته، با يافته

گيري، ها، الگوهاي توقع / كناره( همخواني دارد؛ زيرا در اين پژوهش2002) كاجولينو  (2012) باكومو  الدرديج( و 1991)

عنوان الگوهاي دفاع، خصومت، خشم و پرخاشگري، به -نوان الگوهاي ناكارآمد شمرده شده و الگوهاي حمله عاجتنابي، به

گيري مانند كه الگوهاي كنارهشود. درحاليسال اول زندگي شمرده مي 5كننده طالق زودهنگام، در بينيناپايدار و پيش

 (.2005و درايور، گاتمن است )كننده طالق دير هنگام بينيقهر، نفرت، پيش
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هاي اين پژوهش نشان داد كه الگوهاي ارتباطي پايدار براي زنان شامل جذابيت، رابطة جنسي، سازگاري، يافته

وفاداري، و براي مردان پرهيز از استبدادورزي، پرهيز از ارتباط بد و دوستداري همسر است و الگوهاي ارتباطي كارآمد 

بخشي به حقوق همسر نيك و مداراورزي و مشاركت و براي زنان شامل اولويتبراي مردان شامل مهرورزي، معاشرت 

(، از جهت اينکه 1388) صفورايينامه كارآمدي خانوادة نامه، با پرسشپذيري و همدلي است. اين پرسشو مسئوليت

مل كردن به وعده، هاي آن شبيه هم هستند، مانند تحقير نمودن، اهانت كردن، بخشش، مدارا ورزيدن، عبرخي از گويه

هاي آن نيز اختصاص به نامه كارآمدي، اختصاص به روابط زوجين ندارد و گويههمسويي دارد. ازآنجاكه چون پرسش

نامه نامه با پرسشهاي متفاوت تدوين شده است، اين پرسشارتباط ندارد و براي تمامي اعضاي خانواده، با جنسيت

از يك  (1388جديري و جانبزرگي )نامه رضايت زناشويي نامه، با پرسشكارآمدي ناهمسو است. همچنين اين پرسش

نامه رضايت زناشويي، نامه مختص زوجين است. ولي به دليل اينکه هدف از پرسشهمسو است؛ زيرا هر دو پرسش جهت

و رضايت  سنجش رضايت همسران در موضوعات مختلف نيز بوده است، به ابعاد مختلفي از نظام همسران پرداخته است

هايي در آن مطرح شده كه اعم از ارتباطات همسران است و از رو گويهرا مختص به ارتباط در نظر نگرفته است. ازاين

نامه رضايت زناشويي، به طور مشترك سنجش الگوهاي ارتباطي در روابط همسران فاصله گرفته است. همچنين پرسش

نامه باورهاي نامه با پرسشآن مالحظه نشده است. بين اين پرسش هاي جنسيتي دربراي زوجين تدوين شده و تفاوت

هاي موجود در هر دو ( از نظر برخي مؤلفه1394منطقي زوجين براساس منابع اسالمي )صادقي سرشت و همکاران، 

و پذيري و از نظر اينکه هر دو اختصاص به زوجين دارد، همسنامه، مانند بخشش، صبوري، مهرورزي، اطاعتپرسش

نامه باورهاي منطقي، سنجش باورهاي منطقي زوجين است، به الگوهاي ارتباطي بين است. ولي چون هدف پرسش

 نامه موجود براي هر دو زن و شوهر، به طور مشترك تدوين شده است.اي ندارد. از سوي ديگر، پرسشزوجين اشاره

 نامه ناهمسويي وجود دارد.رو بين اين دو پرسشازاين

هايي كه با نگرش به منابع اسالمي تدوين شده است، نامهنامه، با ساير پرسشبنابراين، از مقايسه بين اين پرسش

ها، چون از منابع اسالمي برخاسته هستند، در روابط زوجين مفاهيم يا نامهتوان نتيجه گرفت كه اين پرسشمي

را براي سنجش نظام زوجين يا خانواده دارد، از اين جهت هاي مشتركي دارند، ولي به دليل اينکه هر يك هدفي گويه

عنوان توان آن را بههايي با هم شبيه هستند، ميهاي محتوايي و ساختاري جدي دارند. بنابراين، اينکه از جهتتفاوت

از  تواندمؤيدي دانست كه منابع اسالمي، در خصوص نظام زوجين به يك سلسله مفاهيم مشترك اشاره دارند كه مي

هاي نامهنامه با پرسشهاي بين اين پرسشزواياي گوناگون مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. يکي ديگر از تفاوت

ها ديده نشده است . نامههاي جنسيتي زوجين است؛ چيزي كه در ساير پرسشنامه به تفاوتمزبور، توجه اين پرسش

 هيويو  كريستينسن(، 2005) درايورو  گاتمنهاي تأييد پژوهشهاي اين حاضر و رسد، با توجه به يافتهبه نظر مي

(، نوع روابط زوجين با همديگر از نظر جنسيتي متفاوت است و بايد براي سنجش روابط 1392) زادهثناگويي( و 1990)

 هاي جنسيتي آنها نيز توجه كرد.زوجين، به تفاوت
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براساس  هاي زنان و مردان است.هفت گانه فرم هاي اين پژوهش، همبستگي بين عوامليکي ديگر از يافته

هاي بخش كيفي و كمّي اين پژوهش ، بين مدارا و سازگاري، دوستداري و رابطة جنسي، پرهيز از استبداد و يافته

پذيري، پرهيز از ارتباط بد و جذابيت، معاشرت نيك و همدلي، مهرورزي و وفاداري، پرهيز از استبداد و مسئوليت

بخشي به حقوق شوهر، همبستگي وجود ي به حقوق شوهر و مشاركت در امور معنوي و مادي و اولويتبخشاولويت

و مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمْ » مکمل بودن روابط زوجين با همديگر، براساس آية شريفة توان با توجه بهرو ميدارد. ازاين

(، كه زن و 21)روم: « عَلَ بَينَكمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكرُونَمِنْ أَنْفُسِكمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكنُوا إِلَيهَا وَجَ

كه هر دو در برقراري روابط با همديگر، روابط خويش را براساس درصورتي شوهر ماية سکونت همديگر هستند. و

رسند، مطرح كرد دا نموده به آرامش و سکونت ميمکمليت تنظيم كنند، هر دو نسبت به رابطه با همديگر رضايت پي

كه هريك دهد و درصورتيهاي زنان و مردان، يك قطب تشکيل ميهاي همبسته در فرمكه تركيب هريك از مؤلفه

 گاه سکونت در روابط آنها محقق خواهد شد.ها، در روابط زوجين محقق شود، آناز اين قطب

شناسي روابط همسران و انجام مداخالت مرتبط اي مانند آسيبهاي حرفهيتتواند براي فعالنامه، مياين پرسش

اي و يا هاي حرفهنامه چه براي فعاليتهاي پژوهشي براي پژوهشگران به كار رود. به كارگيري اين پرسشو فعاليت

الگوهاي ارتباطي  با توجه به جنسيت زوجين، هاي مشابه آن، امتيازاتي دارد. ازجملهنامهپژوهشي نسبت به پرسش

 و مبتني بر منابع اسالمي و فرهنگ بومي ايراني، ساخته شده است. كنديمآنان را رصد 

ها يا مداخالت نامهكه همکاري هر دو زوج، در پاسخ دادن به پرسشدسترسي به زوجين كار آساني نيست، چنان

هاي آينده، در پژوهش شوديمشد. پيشنهاد  درماني محدود است، بنابراين اين پژوهش نيز مشمول اين محدوديتزوج

نامه مورد دقت بيشتري قرار گيرد. هاي آماري ديگر مورد آزمون قرار داد تا اعتبار پرسشنامه در جامعهاين پرسش

هاي مکمل را در روابط زوجين مورد بررسي بيشتري قرار هاي آينده، قطبشود كه پژوهشهمچنين پيشنهاد مي

شان در قطب مزبور تعيين كند. اين مسئله، كه بتوانند سهم هريك از زوجين را با توجه به جنسيتياگونهدهند، به

شود، را شناسايي نموده، كنترل كرده و يا براي ارتفا روابط هايي را كه از ناحيه زوجين وارد ميتواند برخي از آسيبمي

 آنها، پيشنهادات كاربردي داشته باشد.
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