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  gmail.com@    m.r.Ahmadi٣١٣ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسة يشناسروان گروه ارياستاد/  ياحمد محمدرضا
  ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسة يتيترب علوم گروه ارياستاد/  زادهميصادق كر
  23/12/1393: پذيرشـ  26/6/1393: دريافت

 دهيچک
 انجــام اســالمدر  يهمسردار يهاآموزه به زنان يبنديپا نامهپرسش يو رواساز يابياعتبار ساخت، هدف با ژوهشپ نيا

محتــوا،  يــيروا يابيــو ارز محتوا، استخراج شــد ليتحل اسالم مربوط به زنان به روشدر  يهمسردار يهاآموزه .گرفت
اصفهان انجام  متأهل زنان جامعه از نفر 374 نمونه از ،ياهخوش انتخاب با يشيمايپ روش آزمون به اعتبار و سازه ييروا

 بــه ســازه يــيدر روا نــد.بود ييباال ييمحتوا ييروا يدارا از نظر كارشناسان يشنهاديه پيه اوليگو 123ه از يگو 80 شد.
 داد اننش ،آزمون بارتلت جهينت و 847/0 يبردارنمونه تيكفا شش عامل به دست آمد كه شاخص ،يعامل ليتحل روش
 نامــهپرسش سؤاالت از كيدار هريمعن مثبت و يهمبستگ گر،يد يسواز  .است مناسب يعامل ليتحل يبرا نمونه حجم

ب ياست. ضر يدرون يهمسان روش به سازه ييرواانگر يب نامه،پرسش كل و هاعامل از كيو هر نامهپرسش كل ةنمر با
زان يــنامــه اســت. مدهنده اعتبــار پرســشنشان )895/0و  827/0(ب يتبه تر ييو نها يشيكرونباخ در مرحله آزما يآلفا

دو فــرم در مرحلــه  يگــاتمن و همبســتگ يســازمــهيدونب يو ضــر براون –رمن يب اسپيضربر اساس  يدرون يهمسان
و  839/0ب يــبــه ترت ييدوم در مرحلــه نهــا مهيمه اول و نين يب آلفايو ضر دار استيمعن ييرحله نهاو در م يشيآزما

در ســطح  927/0ك مــاه يــ يبه فاصــله زمــان ينفر 31باز آزمون در نمونه  –آزمون  يب همبستگيضراست.  8/01/0
 .است برخوردار يمطلوب اعتبار و ييروا از نامه،پرسش نيبنابرا .به دست آمد 001/0 يمعنادار

 .اعتبار و يينامه، رواپرسش ،يهمسردار يهاآموزه زنان، يبنديپا ها:دواژهيكل
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 قدمهم

 از اعم ،انسان يزندگ شئون از يشأن چيه ؛رديگيم قرار نيد قلمرو دربشر  يزندگگوناگون  يهاساحت
 يحتــ و امام و امّت روابط فرزند، و پدر روابط شوهر، و زن روابط ،يخانوادگ ،ياجتماع ،يفرد يزندگ
 بــا و ميباشــ داشته سالم روابط ميتوانيم يكسان چه با و ميكن رفتار چگونه آنها با كه ملل ريسا با روابط
 ،رونيازا). 53ص ،1 ج ،1391 مصباح،( ستين نيد قلمرو از خارج، ميباش داشته رابطه دينبا يكسان چه

 مــورد را خــانواده يعنــي ياجتمــاع نهــاد نيترييربنايز ،يگرام امبريپ بعثت نيآغاز يروزها از اسالم
امــر  نيــا ).214 شــعراء:( اســت بوده خانواده به طابخ ياله آشكار اميپ نياول و است داده قرار خطاب
 كنديم جاديا ياسالم يهاآموزه كه يتحول ؛است بوده اسالم ياجتماع ميعظ تحول يبرا مبارك يشروع

 .است يبشر يازهاين يگوپاسخ هنوز ،يمتماد يانيسال گذشت از پس كه شداب قيعم و گسترده قدر آن
 اذعــان خــانواده اصالح يبرا اسالم بخصوص ،انياد يباال ييتوانا هب يعلم جوامع از ياريبس ،رونيازا

 گونه برشمرد:نيتوان ايها را من آموزهيل رجوع به ايدال ).157ص ،2009 والش،( دارند
دانــد ي) ميرمــاديو غ يدو ساحت و مركــب از جســم و روح (بخــش مــاد ياسالم، انسان را دارا

  ).35ص، 1390 ،(مصباح
كه  يپس از مرگ توجه شده است. موضوع يو زندگ ييبه سعادت نها ،اسالم يهاآموزه يدر طراح
  .)242ص(همان، به آن ندارد  يتجربه راه

 خــانواده قائــل اســت يبــرا يكه قداست خاصــ ييمثبت است تا جا ،ن اسالم به خانوادهينگرش د
 .)383ص، 3 ج، ق1413(صدوق، 
 ،1387، يشــهرير ي(محمداند انواده در نظر گرفتهل خيتشك يباال را برا ياهداف ،اسالم يهاآموزه

و امكان  ي، فرزندخواه)366ص ،5 ج ،1365، ينيكل؛ 1386، يهيفق( ر آرامش روانينظ ياهداف ؛)14ص
 16ق، ج 1417ى، ئ(طباطبــاكــانون آرامــش زنــدگى  )،53ص، 3ق، ج 1339، يض كاشانيف( بقاى نسل

ــودّت و رحمــتيا )،166ص ــانون م )، 392ص، 16ج  ،1374، و همكــاران يرازيمكــارم شــ( جــاد ك
، 5، ج 1365، ينــيكل( ، ســازندگى اجتمــاعى)166ص ،16ج  ق،1417، يئ(طباطبــا سازندگى اخالقــى

، يطبرس( ي، جلب كمك و نصرت اله)301ص، 16ق، ج 1397، يهنديمتق( يدارني، رشد د)373ص
 .)382ص، 3ق، ج 1413صدوق، ( دي، گسترش آرمان توح)43ص، 1ق، ج 1412

ل بــه ي، تمايبادوستي، زيل جنسيزن و مرد (م يفطر ييهايژگياسالم براساس توجه به و يهاآموزه
 .)1386، يهي(فقاند شده ش به محبت و انس)، وضعيت، گرايمعنو
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ت يــبــوده و از اعتبــار و حج يانيوح هينظربر  يمبتن يثيدر متون حد يشناختو روان يتيراهكار ترب
 (همان). عتماد است]ابرخوردار است [قابل

 ).92صشده است (همان،  نييزا در خانواده و راه درمان آنها تب، عوامل تنشيثيو حد يقرآندر متون 
به  ،شوديا مرد داده ميبه زن  ياآموزه يكه وقت ان معنيبه ا ،است يكپارچگي ياسالم دارا يهاآموزه

م يرابطه زن و مرد تنظــ ،يابر اساس آموزه يتوق ،گريدعبارتبه .ز توجه شده استياو ن يهاگر نقشيد
 فرزندان ندارد. يبرا ير نابهنجارين آموزه تأثين اعتماد وجود دارد كه كاربرد ايا ،شوديم

قبــل از  يزمان ةافراد از دامن يازهايبرخوردار هستند كه تمام ن ييار باالياسالم از تنوع بس يهاآموزه
 .رديگيبرمرا در مرگتولد و بعد از 

 ).55ص، 1391، اند (مصباحشدهمتفاوت زن و مرد وضع يهاازها، خواستهيها با توجه به نن آموزهيا
 ؛55ص، 1391شــده اســت (مصــباح،  ياسالم به تفاوت زن و مرد توجــه خاصــ يهادر آموزه

 .)1384 ،ياحمد
 ).73ص، 3، ج 1391، افراد است (مصباح يياسالم متناسب با توانا يهاآموزه

ان زن و شــوهر، روابــط پــدر و مــادر بــا يوجود دارد: روابط م يط خانواده، روابط گوناگونيمحدر 
ار يات، مســائل بســيــن روابــط، در رواين فرزندان. درباره ايفرزندان و فرزندان با پدر و مادر و روابط ب

  ).56ص، همانشده است ( مطرح يمفصل و مهم
، سه دسته از يدر منابع اسالم .رابطه زن و شوهر است ،رديگيكه در خانواده شكل م يان رابطهياول
خــاص  يهاخاص زنان و آموزه يهامشترك، آموزه يهان موضوع، مطرح است: آموزهيدر ا يهاآموزه

ن يمانند محبت و مهربانى و عطوفت بــ مشترك يهاآموزه). 412ص، 1387، يشهرير يمردان (محمد
تالش بــراى  نى، پاسداشت حقوق،يتِ ديكو، اهتمام به تربين هاى واال و كردارهاىن، داشتن خوىيزوج
  ).191ص، هماندعا كردن ( ز جنسى،يازهاى اقتصادىِ خانواده، پاسخ دادن به غراين نيتأم

كــو، يمحبــت، معاشــرت و برخــورد ن( همســر يفــرد يازهاين نيمردان، مانند تأم يهمسردار يهاآموزه
ز از آزردن همســر و ينت، پرهيت نظافت، زيت از خطاها، رعاها، گذشيصبر بر بداخالقخدمت به همسر، 

، يطلبز از تنــوعيــر، عــدم قــذف، پرهيــعــدم تحق( ياجتمــاع يازهــاين ني)، تــأميجنســ يازهايبرآوردن ن
ز از يــ، پرهيدســتســخاوت و گشاده( همســر يمــال يازهــاين نيتــأم بــودن)، يگاه خــوبهي، تكيورزرتيغ

 يازهــاين نيتأم ،)اء، نفقه دادن (طعام، پوشاك و مسكن)ين در اموال و اشز از تصرف بدون اذي، پرهيورزبخل
  )82ص، 1393، يدريدتى، اخالقى و رفتارى) (حيعق يهابيم نماز، روزه و زكات، حفظ از آسيتعل( يمعنو
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 زنان در رابطه با ياسالم يهمسردار يهاآموزه

  مورد توجه است: يدر شش محور اساس هان آموزهي، اات ائمه اطهاريو روا يقرآنات يآ يبر مبنا
ن يــشــامل ا يعــاطف يجانيه يهاواكنش ،يبا توجه به منابع اسالم :يو عاطف يجانيه يها. واکنش1

و اضطراب ن بردن ي)، از ب508ص، 1386و ابراز محبت به همسر (بروجردى،  يشود: مهرورزيموارد م
ق، 1408بخش بودن (نورى، يشاد )،379ص، 3 ق، ج1413) (صدوق، ينيآفربخش بودن (انسآرامش

همســر  يفــراهم نكــردن اســباب نــاراحت )،238ص، همــانت همســر (يجلب رضــا )،169ص ،14 ج
) كــه در 238ص، 14 ق، ج1408كنترل خشم همســر (نــورى،  )،403ص ،16ج  ،ق1397، يهند(متقى

افتن آن يــادامــه  از ،) و اگــر بــه وجــود آمــدهمــاند (يــايكند خشم همسر به وجود ن يسع ،درجه اول
نســبت بــه همســر (نگــاه  يداريــد ي)، كنتــرل پرخاشــگر198صق، 1412كنــد (طبرســى،  يريجلوگ
  .)همان( يكيزيف يو كنترل پرخاشگر )238ص، 14 ق، ج1408(نورى،  آلود)غضب
به هــر  يرابطه جنس يبرا يآمادگ ها مورد توجه است:ن آموزهيا ،يابط جنسودر ر :ي. رابطه جنس٢

در هر مكــان  يرابطه جنس يبرا ي)، آمادگ198صق، 1412، يپسندد (طبرسيكه همسر م يفنحو متعار
، 1365، ينــيل همسر (كليل در صورت ميابراز تما )،238ص، 14 ج ق،1408، يكه امكانش باشد (نور

را بــه  يرابطه جنســ يبرا يم آمادگيرمستقيصورت غبه )،382ص، 3 ، ج1367ر ياألثابن؛ 324ص، 5 ج
عاملى، دن لباس سبك در هنگام خواب (حريبدون درخواست همسر، مانند پوش ياعالم كند، حتهمسر 
، )508ص، 5 ، ج1365، ينــي(كل يدر رابطــه جنســ ير زمــانيز از تــأخيو پره )174ص، 20 ق، ج1409
 ).508ص، همانبه بهانه عبادت ( هرچند
همســر  يهاند: اطاعــت از خواســتهكيان ميب زن با همسرش را يهمكار ،هان آموزهيا :ي. همکار٣
 )،327ص، 5 ، ج1365، ينــيكل؛ 486ص، 2 ق، ج1403صــدوق، ؛ 238ص، 14 جق، 1408 ،ي(نــور

ق، 1412، يطبرســ؛ 238ص، 14ق، ج 1408 ،ي(نور ارتباطات (قهر نكردن) يشگيداشتن همبرقرار نگه
منــزل  يجــام كارهــاان )،403ص ،16ق، ج 1397، يهنــدمتقى؛ 257ص، 5 ، ج1365، ينــيكل؛ 198ص

نكردن در خدمت  يو كوتاه )411ص، 1362 ،(صدوق يدارخانه ،)296ص، 4، ج ق1410، ي(زمخشر
  ).173ص، 1 ق، ج1412لمى، يبه شوهر (د

شــود: داشــتن پوشــش نامناســب يهــا اشــاره من آموزهيت مرزها، به ايدر رعا ت مرزها:ي. رعا4
كنترل نگاه به نامحرم  (همان)، يم به اتاق شخص)، راه ندادن نامحر238ص، 14 ق، ج1408، ي(نور

گــر زنــان يد يبــرا يرابطــه جنســ يي)، عدم بــازگو322ص، 5، ج 1365، يني(كل ي(همان)، رازدار
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)، 352ص، 4ق، ج 1413تعهد به رابطه با شوهر (صــدوق،  )،355ص، 16ق، ج 1397، يهندي(متق
گران دربارة رفتــار ياز د يشنوحرفعدم  )،238ص، 14ق، ج 1408، يت از شوهر (نوريعدم شكا

ق، 1412، ي(طبرســ ي)، نوع ارتباط با خــانواده اصــل403ص، 16ق، ج 1397، يهنديبا شوهر (متق
ق، 1408، ي)، حفاظت از خود (نــور509صق، 1414البالغه، تكبر در برابر نامحرم (نهج )،198ص
 يكــار در رابطــه جنســ) و كنتــرل اف324ص، 5، ج 1365، ينــي(كل يعفت جنســ )،169ص، 14ج 

  ).244ص، 14ق، ج 1408، ي(نور
، ينياز اسراف در خانواده (كل يريجلوگ، عبارتند از: شده به زنانهيتوص يمال يهاآموزه :ي. امور مال٥
) و حفــظ 509صقــع 1414، هالبالغخانواده (نهج يهانهيتعادل در هز يبرقرار )،324ص، 5 ، ج1365

 .)238ص، همان( يل توقعات ماديتعد و )169ص ،14 جق، 1408، ياموال همسر (نور
 يارتباط عــاطف ان شده است:يها بن آموزهيارتباط مؤثر به زنان، ا يدر برقرار . ارتباطات مؤثر:٦
 ،)(همــان يداريــد ي)، ارتباط عاطف276ص، 16، ج 1397، يهنديعاشقانه) (متق –ي(جسم يلمس

در  ي)، ارتبــاط كالمــ387ص، 3ق، ج1413دوق، ا (صــيــام مشــكالت دنيالت يبرا يارتباطات كالم
)، تحمــل 238ص، 14ق، ج 1408، ينكردن در برابــر همســر (نــور ي(همان)، حاضرجواب يناراحت

 يد نكــردن همســر در ارتبــاط كالمــيــنكــردن (همــان)، ناام يكالم همسر (همان)، مخالفت كالمــ
ــدوق،  ــور438ص، 3 ق، ج1413(ص ــازه238ص، 14ق، ج 1408، ي؛ ن ــر  )، اج ــرفتن از همس گ

)، اجازه 240ص، 14ق، ج 1408، ي(نور يخاص مانند رفتن به عروس يو در موارد يصورت كلبه
ــرا )، خــروج از منــزل (صــدوق، 403ص، 16ق، ج 1397، يهنــديدادن (متق يمهمــان يگــرفتن ب

، ي)، نماز خواندن خارج از منــزل (نــور403ص، 16ق، ج 1397، يهندي؛ متق2ص، 2ق، ج 1378
گرفتن (همان)، صدقه دادن (انفــاق مســتحب) (همــو، ج  ي)، روزه مستحب238ص، 14ق، ج 1408

ق، 1413رمنزل شوهر با اجازه او باشد (صــدوق، يدر غ يشخص يها)، قرار دادن لباس199ص، 13
، 14ق، ج 1408، ي؛ نــور610ص، 2ق، ج 1403شوهر (همــو،  ي)، خوشبو كردن برا438ص، 3ج 
)، خوشبو نكردن لباس هنگــام خــروج از 508ص، 25 ، ج1386، يروجرده عطر (بي) و ته238ص

)، 238ص، 14 ق، ج1408، يهمســر (نــور يصبر بر فقر مــال )،518ص، 5، ج 1365، ينيمنزل (كل
، 1ق، ج 1412، يلمــي(د ي)، صبر بر بداخالق9ص، 5، ج 1365، ينيهمسر (كل يورزرتيصبر بر غ

ق، 1412، يلمــيه (ديــ)، بخشش مهر9ص، 5 ، ج1365، ينيشوهر (كل ي)، صبر بر آزاررسان175ص
ق، 1408، ينكردن) (نور يريگه سختيه (در موقع گرفتن مهرين نكردن مهري)، سنگ175ص، 1ج 

٥٨     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره سوم، پاييز  

 رد (همان)،يامت تا در آن موقع جلو همسر را بگيه تا روز قيانداختن مهرير ني)، تأخ238ص، 14ج 
)، غذا خوردن همراه با همسر و 326ص، 5، ج 1365 ،ينيدر برابر همسر (كل يريگذشت و عذرپذ

ه دادن بــه يــ)، هد238ص، 14 ق، ج1408، يغــذا نشــود (نــوربدون حضور همسر، با نــامحرم هم
 )،172ص، 20ق، ج 1409، يعــاملراب كــردن همســر (حريســ همسر، بخصــوص لبــاس (همــان)،

 يمان بــا همســر در تمــاميپ به عهد و يوفا )،513ص، 5، ج 1365، ينيدر حق همسر (كل يناسپاس
ش يــآرا )،238ص، 14 ق، ج1408، يفراهم نكردن اسباب خوار شدن همسر (نور ط (همان)،يشرا

ق، 1408، ي؛ نــور509ص، 5، ج 1365، ينــيشوهر (كلريغ يش نكردن برايهمسر و آرا يكردن برا
ق، 1412 ،يرهمســر (تبــرج) (طبرســيغ يهــا بــراييباينــت و زياظهــار نكــردن ز )،238ص، 14ج 
شــود يكــه از خانــه خــارج م يعت همســر هنگــاميتواضع در برابر شوهر (همان)، مشــا )،198ص

به اســتقبال همســر رفــتن بــه هنگــام ورود بــه منــزل (همــان)،  )،387ص، 3ق، ج 1413(صدوق، 
طالق نكــردن  يو تقاضا )198صق، 1412، ي؛ طبرس238ص، 14ق، ج 1408، ي(نور يآورفرزند
  ).282ص، 22ق، ج 1409، يعامل(حر

 يعني ،يبنديافراد به آن است. پا يبنديزان پايم ،است يريگها قابل اندازهن آموزهيآنچه در رابطه با ا
 يهــابه آموزه يالتزام عمل ،يا به عبارتي) 1388نژاد، متعادل و هماهنگ با اعتقادات (آهنكوب يرفتارها

منظور از  )،1388، يبزرگ(جان يمذهب يارهايساس معرفتارها بر ا يم تمامي) و تنظ1389، ياسالم (پناه
 يهــااســاس آموزهم تمــام رفتارهــا بــريو تنظــ ياسالم، التزام عملدر  يهمسردار يهابه آموزه يبنديپا

  باشد.يدر ارتباط با همسر م ياسالم
ه بــ توانيماست،  شده ساخته يسنجش خانواده با توجه به منابع اسالم يكه برا ييهااز آزمون

و ارتبــاط  يابعــاد ارتبــاط (ارتبــاط كالمــ يكــه دارا ياســالم ييزناشــو يتمندينامه رضــاپرســش
اوقــات فراغــت،  يهــاتي، فعاليو اقتصاد يت ماليري، حل تعارض، مديمذهب يبندي)، پايركالميغ
فه زن و مرد و ي، نقش و وظي، فرزند و فرزندپروريتين، مسائل شخصيزوج يت روابط جنسيريمد

ســه  يكــه دارا خــانواده يكارآمــد نامــهو پرســش) 1388، يبزرگو جــان يرياست (جدرحم صله
: (محبــت؛ ي. اخالق2مان به خدا؛ اعتقاد به رسالت و امامت؛ اعتقاد به معاد)؛ ي: (اينشي. ب1شاخص: 

: (حقوق زن؛ حقوق شوهر؛ حقوق فرزندان و حقوق ي. حقوق3؛ صبر)؛ و يم؛ وفاداريصداقت؛ تكر
 يهــان ابزارها، بدون توجه به اصــل تفاوتيتوان اشاره كرد. اي) م1388، ييصفوران است) (يوالد
 يكــه بــراآنجاشــده اســت. از ين و خــانواده طراحــيسنجش زوجــ يزن و مرد و برا يشناختروان



 ٥٩  اسالم يهمسردار يهاآموزه به زنان يبنديپا نامهپرسش يو رواساز يابياعتبار و ساخت

 ياسالم يهاآموزه يافت نشد، با توجه به مباني يگريدر خانواده، ابزار د ياسالم يهاسنجش آموزه
 يهــازنــان بــه آموزه يبنــدينامه پا، پرسشمتأهلاسالم به زنان  يهابا توجه به آموزه در خانواده و

ن پــژوهش يــن، ايبنابرا قرار گرفت. يو اعتبار آن مورد بررس ييدر اسالم ساخته و روا يهمسردار
  هاست:سؤالن يدرصدد پاسخ به ا

 است؟ يزانياسالم به چه مر د يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاپرسش ييمحتوا ييروا - 
 است؟ يزانيبه چه م يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاسازه پرسش ييروا - 
  است؟ يزانيبه چه م يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پااعتبار پرسش - 

  پژوهش روش

 از و) 1380 دالور،( اســت ينظــر ياديــبن قــاتيتحق نوع از ق،يتحق هدف اساسبر قين تحقيا
 ميمفــاه ليــتحل و هيــتجز و ســهيمقا ،يبنددســته ف،يتوصــ ،يبررســ يبرا محتوا ليتحل روش
 اسالم به زنان به يهمسردار يهاآموزه با مرتبط ينيد متون در موجود يهااميپ آشكار يمحتوا
 نيــا يينها هدف ازآنجاكه گر،يد يسو از). 77ص ،1388 ،يعتمداريشر( است شدهگرفته  كار

در اســالم اســت،  يهمســردار يهازنان به آموزه يبنديپا سنجش يبرا آزمون ساخت پژوهش،
 دالور،( اســت» يشــيمايپ« »يابينهيزم« روش، و به يدانيم صورت به آن اعتبار و ييروا يابيارز

 ).175- 173ص ،1384
نفــوس و مســكن  يبنابر سرشــمار .باشندي، زنان متأهل ساكن در شهرستان اصفهان ميآمار ةجامع

بــا  يآزمودن 400 ،). حجم نمونه1391ران، يآمار ا ي(درگاه ملباشند يمنفر  1243968تعداد آنها  ،1390
 ،تينهادر .ها در نظر گرفته شديها و آزمودنهيگو 5به  1نسبت  ،يل عامليتحل توجه به استفاده از روش

در دسترس نبــود، افــراد  ،طالعهكه فهرست كامل افراد جامعه مورد مآنجااز ل وارد شد.ينفر در تحل 374
 ،منظــورنيدبه عمــل آمــد. بــ يريگنمونه ،هاان خوشهيسپس از م شد. يبنددسته ييهاجامعه در خوشه

، 1387، و همكــاران استفاده شد (ســرمد يريگعنوان چارچوب نمونهه و بهيها تهن خوشهياز ا يفهرست
م شد و يدسته مجزا تقس 5، شهر اصفهان به يگفرهن - يتيبا توجه به بافت جمع ،ن كاريا يبرا ).185ص
 شد. يآورها از آن مناطق جمعداده

 ييروا و اعتبار قيتحق نديفرا در كه است ياساختهمحقق آزمون ق،يتحق نيا در پژوهش ابزار
  .شد محاسبه آن
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  اسالم يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پامراحل ساخت پرسش

كــه آنجــاكنــد. ازين مــيــيموضــوع را تع يجووكــه قلمــرو جســت يبع اسالممنا ييمرحله اول: شناسا
 ليــدلبه  شود ويات ميروا يده گرفته شدن برخي، موجب نادياسالم ها در منابعدواژهيجو با كلوجست

 يمحمــدر.ك: ( م خــانوادهيتحكــدو كتــاب  ،گــرانيشــده بــه دســت ديآورات جمعياستفاده از روا
 29صــورت كامــل مطالعــه شــد و به ،)1370 ،يمصــطفور.ك: ( خانواده بهشت) و 1387، يشهرير

مانند  ييهادواژهيكل .شد يآوراسالم به زنان جمعدر  يهمسردار يهادر ارتباط با آموزه ييموضوع روا
 يهــاداده ،، النساء، نسائكم، اهل، النكاح، الزفاف و... در نظر گرفته شد كه بــا هــمالمرأةالزوجه، الزوج، 

ث نــور ياالحادافزار جامعجو در نرموجست ،در مرحله بعد .كنندين مييجو را تعوو قلمرو جست هياول
ن يــجو تمام باب مربوطه مطالعــه شــد. در اوشتر در هر بار جستينان بياطم يبرا صورت گرفت. 5/3
به عنوان  يير روايو تفاس ييعنوان كتاب روا 38جلد از  56باب از  69ث از يت و حديروا 511 ،نديافر

  شد. يآورجمع ،يمنبع اصل
ن صورت در نظر گرفتــه شــد: يانتخاب به ا يها، مالكيانتخاب موضوعات اصل يمرحله دوم: برا

كننده حــق انين به صورت مشترك، بيها و نه زوجانسان يكلطورنه به ،ات همسران باشنديمخاطب روا
 يا با وعده عذاب عمليشمارد و يكو مين يخروا يهارا با وعده پاداش يكه عمل ياتيشوهر باشند، روا

 يكه دستور ياتيدهد و روايرا به زنان آموزش م ياز آداب همسردار يكه آداب ياتيروا .كنديح ميرا تقب
انتخــاب و در هــر  يــيموضــوع روا 80 ،تيــدرنها .كنــديان مــيرا به زنان در ارتباط با همسر ب ياخالق

  د. يم گرديتنظ ييخانواده روا ،موضوع
نامه پرداختــه ســؤاالت پرســش يموضوع، به طراح يشناسروان يهانهيمرحله سوم: براساس زم

ك مفهــوم، بــه يــن نكات در نظر گرفته شد: محدود كردن هر گزاره به يسؤاالت، ا يشد. در طراح
مضاعف، معرف بودن هــر گــزاره  يمنف يهاكار بردن گزارهز از بهين عبارات، پرهيتركار بردن ساده

كــه  ييهاكنندهفيز از توصــيــت و پرهيــك واقعيــانگر يده نه بيا عقيك احساس، طرز فكر، ي يبرا
نظر در ديــكه در مراحل تجدآنجا). از27ص، 1375ك، يدهند (ثرندايا مقدار را مبهم نشان ميدرجه 
 ،1374، يفيشــرپاشا(ها حذف خواهند شد پرسش يل آنها، احتماالً برخيه و تحليا تجزيها پرسش

ها هيــگو 123ت، يــنهادر نظــر گرفتــه شــد. در ييش از سؤاالت نهايه بيتعداد سؤاالت اول )،18ص
 يبررســ يشناســو روان يدگاه كارشناسان علــوم اســالميوابسته به محتوا از د ييشد و روا يطراح

 اراعتبــ استفاده شد. برآورد يدرون يو همسان يل عامليتحل سازه، از روش ييروا يبررس يشد. برا
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 معــادل بخــش دو به آزمودن مي، تقس)ييبازآزما روش( آزمون خود تكرار يهااز روش يريگاندازه
  كرونباخ استفاده شد. يآلفا بيضر و روش) يسازمهيدون روش(

ن يــدر ا يداشتند و اكتشاف شش عامــل اصــل يكاف يكه بار عامل ،الؤس 69مرحله چهارم: انتخاب 
 د).يجامعه حذف گرد يفرهنگ يبودن با فضانجهت مناسب  به ،الؤك سي ،در ضمن( نامهپرسش

  پژوهش يهاافتهي

 يبنــدينامه پاو شواهد مربوط به اعتبار پرسش ييپژوهش در دو قسمت شواهد مربوط به روا يهاافتهي
  شود.ياسالم ارائه مدر  يهمسردار يهازنان به آموزه

  نامهپرسش ييمحتوا ييشواهد مربوط به روا. الف

اســتفاده شــد.  يشناســو روان يدگاه كارشناسان علوم اسالميوابسته به محتوا از د ييروا يررسب يبرا
حات الزم، يان توضــيو ب يك درخواست رسميه شد و در ي) ته1( جدول مانند ين كار، جدوليا يبرا
هــر  زان مطابقــتينه ميخواسته شد تا نظر خود را در زم يشناسو روان ينفر از كارشناسان اسالم 9از 
  ند.ياعالم نما ياكرت چهار درجهياس ليك مقيرا در  ينيه (پرسش) و سند ديگو

  ها به كارشناسانهينمونه ارائه مستندات و گو .1جدول 

 سند
نَفْسِهَا وَ مَالِهِ  يعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ فِيهَا وَ تُطِيظَرَ إِلَوَ جَمَالٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَ نٍيدِ راً مِنِ امْرَأَةٍ ذَاتِيمَانِ خَيقَالَ: مَا أَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْإِ رَسُولِ اللَّهِ

 )169ص، 14 جق، 1408، ي(نور امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ يا وَ الĤْخِرَةِ وَ هِيرَ الدُّنْيتُ فُلَاناً خَيأَعْطَ يإِنِّ إِلَى مُوسَى  يإِذَا غَابَ عَنْهَا وَ أُوحِ 

 هاهيگو

 ه و سنديبقت گوزان مطايم

  اديز يليخ
%100 -%76 

  اديز
%75 -%51 

  كم
%50 -%26 

  كميليخ
%25 -%1 

     ان است.ياش نمااز چهره يند خشنوديبيهمسرم هرگاه مرا م
     شود.يدن من خشنود ميهمسرم از د

     شنهاد:يپ

سؤال به  80اسالم، در  يهمسردار يهازنان به آموزه يبنديپا نامهه پرسشيسؤال اول 123ان ياز م
ن كــل يانگيرا به خود اختصاص داد. م )ادياد و زيز يلينه خي(گز 4و  3اتفاق كارشناسان نمرات 

 از هاهيگو نيا ن،يبنابرا باشد.يم 58/0انس يو وار 24015/0 با انحراف استاندارد 3٫3055 نمرات
 نيا يبرا كندال بيضر. دارند قيتطب مستندات با درصد) 63/83( يمطلوب حد در كارشناسان نظر
انگر يــب ،027/0 يمعنادار سطح در و 79 يآزاد درجه با 999/88 دويخ مقدار و 125/0 ها،هيگو

  است. كارشناسان نظر از آزمون يهاهيگو يمحتوا ييروا يمعنادار
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  نامهسازه پرسش ييشواهد مربوط به روا .ب

 يهــازنــان بــه آموزه يبنــديه پانامپرســش ي: پــس از اجــرايل عامليسازه به روش تحل ييروا
ــذاردر اســالم و نمره يهمســردار ــ يگ ــه منظــور بررس ــل تشــك يآن، ب ــداد عوام دهنده ليتع

مــاكس اســتفاده شــد. يبا چــرخش وار يبه روش مؤلفه اصل يل عاملينامه، از روش تحلپرسش
، ت نمونــه نشــان داديــجــه آزمــون كفايبود. نت 847/0 برابر KMO يبردارت نمونهيشاخص كفا

ت بارتلــت، بــا درجــه يج آزمون كروين نتايمناسب است. همچن يل عامليتحل يحجم نمونه برا
س ين، مــاتريبنــابرا معنــادار بــود. 0001/0 در ســطح 136/10363 يو مجذور كــا 2346 يآزاد

 است. يدارياطالعات معن يدارا يل عامليتحل يها براداده يهمبستگ
 يرداربت نمونهيآزمون بارتلت و كفا .2جدول 

 KMO .848 يبردارت نمونهيآزمون كفا

 آزمون بارتلت

 136/10363 دو يخ

 2346 يدرجه آزاد

 0001/0  يسطح معنادار

امــا بــا توجــه بــه  استفاده شــد. 1تر از ژه بزرگيها، ابتدا از ارزش ون تعداد عاملييمنظور تعبه
و از  يج خروجــين در نتــايياعامل) و اجتنــاب از دقــت پــ 24ان شده (يعوامل نما يتعداد باال

ب تنــد و قبــل از يبــا شــ يژه در بخــش نزولــيــكــه ارزش و ي، با توجه به نمودار اسكريطرف
انتخــاب  2تــر از ژه در مرحله دوم بزرگيدهد، ارزش وينشان م 2را  يشدن به سطح افقليتبد

مــذكور  ياهــ، عامليتــر كــردن ســاختار عــاملتر ســاختن و قابــل فهمساده ين، برايشد. بنابرا
، يل عــامليكه در تحلآنجاآن اجرا شد. از يماكس بر رويوه واريچرخش متعامد به ش انتخاب و
در  شــود،ين ميــيله عامــل تبيوســانس، بهيــدرصــد از وار 9 نشانگر آن است كه 3/0 يبار عامل

 ياســت و معنــادار تلقــ يمــالك مناســب 3/0 ينفر، بار عــامل 100با حجم حداقل  يل عامليتحل
نامه كه رو، ده سؤال از سؤاالت پرسشني). ازا107ص، 1380، يينايالسادات و مصدر(شود يم

مانده انجــام يسؤال باق 69 يرو داشتند، حذف شدند. چرخش مجدد بر 3/0كمتر از  يبار عامل
ســؤال،  14ســؤال، عامــل دوم  19عامــل اول  كه شدند مرتبه همگرا 7ها، در ن چرخشيشد. ا

را ســؤال  7سؤال و عامــل ششــم  5سؤال، عامل پنجم  12ل و عامل چهارم سؤا 12عامل سوم 
  .)3ل دادند جدول (يتشك
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 ها بعد از چرخشس عامليماتر. 3 جدول

  هر سؤال يها و بار عاملعامل  سؤال
1 2 3 4 5 6 

  593/0 1 سؤال
  425/0 2 سؤال
  432/0 3 سؤال
  401/0 4 سؤال
  625/0 5 سؤال
  607/0 6 سؤال
  638/0 7 سؤال
  579/0 8 سؤال
  537/0 9 سؤال
  545/0 10 سؤال
  680/0 11 سؤال
  548/0 12 سؤال
  461/0 13 سؤال
  480/0  14 سؤال
  513/0 15 سؤال
  419/0 16 سؤال
  526/0 17 سؤال
  348/0 18 سؤال
 311/0 19 سؤال
  672/0 20 سؤال
  668/0 21 سؤال
  563/0 22 سؤال
  351/0 23 سؤال
  605/0 24 سؤال
  475/0 25 سؤال
  495/0 26 سؤال
  598/0 27 سؤال
  600/0 28 سؤال
  614/0 29 سؤال
  319/0 30 سؤال
  632/0 31 سؤال
  569/0 32 سؤال
  381/0 33 سؤال
  623/0 34 سؤال
  562/0 35 سؤال
  309/0 36 سؤال
  682/0 37 سؤال
 639/0  38 سؤال
 575/0  39 سؤال
 409/0  40 سؤال
 301/0  41 سؤال
  706/0 42 سؤال

٦٤     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره سوم، پاييز  

     654/0 43 سؤال
  479/0    44 سؤال
  608/0    45 سؤال
  703/0    46 سؤال
  660/0    47 سؤال
     369/0 48 سؤال
      547/0 49 سؤال
      584/0 50 سؤال
 304/0     51 سؤال
   359/0   52 سؤال
 442/0     53 سؤال
 613/0     54 سؤال
    305/0  55 سؤال
     540/0 56 سؤال
      382/0 57 السؤ

      506/0 58 سؤال
     614/0 59 سؤال
      378/0 60 سؤال
     610/0 61 سؤال
      561/0 62 سؤال
   428/0   63 سؤال
    439/0  64 سؤال
      630/0 64 سؤال
      657/0 66 سؤال
      407/0 67 سؤال
    483/0  68 سؤال
    379/0  69 سؤال

درصد  568/9اول تر از آن است و عامل و بزرگ 2مذكور  يهاژه عامليارزش و ،)4بر اساس جدول (
درصــد  855/3و  052/4و  722/6و  327/7 و 456/7ب يگر به ترتينامه و عوامل دانس پرسشيكل وار

 يدبنــينامــه پاكل پرســشانس يواردرصد از  98/38 ،نامه و شش عامل در مجموعانس كل پرسشيوار
 كنند.ين ميياسالم را تبدر  يهمسردار يهازنان به آموزه

  انس كليف واريها و توص. مؤلفه4جدول 

هاعامل
 شدهگردش داده يهاب عامليمجموع ضرا  گردش داده نشده يهاب عامليمجموع ضرا هيژه اوليارزش و

يدرصد تجمعانسيدرصد وارانس كليواريمعدرصد تجانسيدرصد وارانس كليواريدرصد تجمع انسيدرصد وارانس كليوار

11921/11 277/17 277/17 921/11 277/17 277/17 602/6 568/9 568/9 

2955/4 181/7 457/24 955/4 181/7 457/27 145/5 456/7 024/17 

328/3 753/4 21/29 28/3 753/4 21/29 056/5 327/7 351/24 

4484/2 6/3 81/32 484/2 6/3 81/32 638/4 722/6 074/31 

5232/2 235/3 045/36 232/2 235/3 045/36 796/2 052/4 125/35 

6025/2 935/2 98/38 025/2 935/2 98/38 66/2 855/3 98/38 
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 يدر بررســ اســت. ينامه در حد مطلــوبسازه پرسش ييدهد كه روايع نشان مودر مجم ،جين نتايا
  نامه پرداخته شد.هر سؤال با كل پرسش يه سنجش همبستگ، بيدرون يسازه به روش همسان ييروا

  نامههر سؤال با نمره كل پرسش يهمبستگ .5جدول 
 با نمره كل يهمبستگ سؤال با نمره كل يهمبستگ سؤال با نمره كل يهمبستگ سؤال

1 **49/0 24 **459/0 47 **477/0 
2 **339/0 25 **293/0 48 **428/0 
3 **54/0 26 **343/0 49 **418/0 
4 **229/0 27 **381/0 50 **347/0 
5 **365/0 28 **236/0 51 **387/0 
6 **45/0 29 **288/0 52 **254/0 
7 **449/0 30 **397/0 53 **335/0 
8 **298/0 31 **398/0 54 **358/0 
9 **575/0 32 **55/0 55 **405/0 
10 **455/0 33 **577/0 56 **472/0 
11 **448/0 34 **202/0 57 **463/0 
12 **409/0 35 **406/0 58 **413/0 
13 **405/0 36 **186/0 59 **414/0 
14 **482/0 37 **386/0 60 **505/0 
15 **334/0 38 **436/0 61 **452/0 
16  **296/0 39 **38/0 62 **441/0 
17 *125/0 40 **411/0 63 **516/0 
18 **287/0 41 **452/0 64 **484/0 
19 **398/0 42 **313/0 65 **43/0 
20 **3/0 43 **379/0 66 **446/0 
21 **263/0 44 **292/0 67 **421/0 
22 **286/0 45 **366/0 68 **484/0 
23 **424/0 46 **261/0 69 **452/0 

  معنادار است. 05/0در سطح  يمعنادار است. * همبستگ 01/0در سطح  ي** همبستگ

 يهــازنــان بــه آموزه يبنــدينامــه پاك از سؤاالت پرســشيهر  يكه همبستگ دهدي) نشان م5جدول (
 يبــاال يــيروا زيــن جهــت نيــاز ا ،نيبنابرا .دار استينامه معناسالم، با نمره كل پرسشدر  يهمسردار
 رسد.ينامه به اثبات مپرسش

  نامهها و كل پرسشان عامليم يهمبستگ .6جدول 
 6 عامل 5 عامل 4 عامل 3 ملعا 2 عامل 1 عامل نامهكل پرسش 

 **344/0 **440/0 **650/0 **659/0 **635/0 **813/0 1 نامهكل پرسش

 معنادار است. 01/0در سطح  ي** همبستگ

 معنادار است. 05/0در سطح  ي* همبستگ

وجود  يمثبت و معنادار ينامه همبستگها و كل پرسشعامل ك ازين هريشود، بيگونه كه مشاهده مهمان
  است. يياسالم در حد باال يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاپرسش يين، روايبنابرا دارد.
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  اسالمدر  يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پااعتبار پرسش يبررس .ج

و روش  ييب آلفــا، روش بازآزمــاينامه از روش ضــربرآورد اعتبار پرســش يق، براين تحقيدر ا
در اســالم در دو  يهمســردار يهــازنان بــه آموزه يبندينامه پاتفاده شد. پرسشاس يسازمهيدون

نفر از افراد جامعه هــدف و در  50، تعداد يشيآزما يشد. در اجرا اجرا ييو نها يشيمرحله آزما
در  يســازمهيكرونبــاخ و دون يجــه آلفــايل نمودند. نتينامه را تكمنفر پرسش 374 يينها ياجرا

  ر است.يبه شرح ز يينهاو  يشيمرحله آزما
  ييو نها يشياسالم در مرحله آزما يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاكرونباخ پرسش يب آلفايضر .7جدول 

  كرونباخ يب آلفايضر  هيتعداد گو  يتعداد آزمودن  مراحل
  827/0  80  50  يشيآزما
  895/0  69  374  يينها

 يشــيدر مرحله آزما ،اسالمدر  يهمسردار يهاان به آموزهزن يبندينامه پاكرونباخ پرسش يب آلفايضر
  نامه است.پرسش يدهنده اعتبار باالاست كه نشان )895/0و  827/0(ب يبه ترت ييو نها

  :يسازمهيروش دون
  يشياسالم در مرحله آزما يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پااعتبار پرسش يهاآماره .8جدول 

 كرونباخ يآلفا

 791/0 مقدار 1مه اول ين
 *40 هاهيتعداد گو

 614/0 مقدار 2مه دوم ين
 **40 هاهيتعداد گو

 80 هاهيمجموع تعداد گو
 637/0 ن دو فرميب يهمبستگ

 778/0 هاهيتعداد گو يتساو براون - رمن ياسپ يب همبستگيضر
 778/0 هاهيتعداد گو يعدم تساو

 769/0  منتگا يمه سازيب دونيضر

 80- 41 يهاهيمه دوم، گوي** ن 40- 1 يهاهيمه اول، گوي*ن

 يياسالم در مرحله نها يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پااعتبار پرسش يهاآماره .9جدول 

 كرونباخ يآلفا

 839/0 مقدار 1مه ين
 *35 هاهيتعداد گو

 801/0 مقدار 2 مهين
 **34 هاهيتعداد گو

 69 هاهياد گومجموع تعد
 727/0 ن دو فرميب يهمبستگ

 842/0 هاهيتعداد گو يتساو براون - رمن ياسپ يب همبستگيضر
 842/0 هاهيتعداد گو يعدم تساو

 842/0 منتگا يمه سازيب دونيضر

  69- 36 يهاهيمه دوم، گوي** ن 35- 1 يهاهيمه اول، گوي*ن
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زان يــم .باشــديم 842/0 ييو در مرحلــه نهــا 877/0 يشــيآزما مرحله در براون –رمن ياسپب يضر
 ييو در مرحلــه نهــا 769/0 يشــيدر مرحلــه آزماگاتمن  يسازمهيدونب ياساس ضربر يدرون يهمسان
 .اســت 727/0 ييرحله نهــادر مو  637/0 يشيدو فرم در مرحله آزما يهمبستگ ،نياست. همچن 842/0
است  614/0مه دوم ين يب آلفايو ضر 791/0 مه اولين يب آلفايضر يشيدر مرحله آزما ،ن اساسيبر ا

 يهــازنــان بــه آموزه يبنــدينامه پاپرسش ،نيبنابرا .است 801/0و  839/0ب يبه ترت ،ييو در مرحله نها
  برخوردار است. يياسالم از اعتبار باالدر  يهمسردار

 31ه در نمونــه ن مرحلــيدر ا ،يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاپرسش آزمون:باز –آزمون 
 يدر سطح معنادار 927/0ن آزمون و باز آزمون يب يك ماه اجرا شد كه همبستگي يبه فاصله زمان ينفر

  به دست آمد. 001/0
 اسالم يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاآزمون پرسشباز –ج آزمونينتا .10جدول 

 مرحله باز آزمون مرحله آزمون مراحل اجرا

 مرحله آزمون
 **927/0 1  رسونيپ يهمبستگ

 31 31 تعداد

 مرحله باز آزمون

  1 **927/0  رسونيپ يهمبستگ

 31 31 تعداد

    001/0   يسطح معنادار

 يريگجهينت و بحث

 يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پاپرسش يو رواساز يابياعتبار ساخت، ،پژوهشن يا از هدف
اس يــشــد كــه بــا مــواد مق يطراحــ ياســالم يهــابراســاس آمــوزه ،نامهن پرسشيمواد ا .بود اسالمدر 
 يبنــدي)، پايركالمــيو ارتبــاط غ يابعاد ارتبــاط (ارتبــاط كالمــ يكه دارا ،ياسالم ييزناشو يتمنديرضا
 يت روابــط جنســيريفراغــت، مــد اوقات يهاتي، فعاليو اقتصاد يت ماليري، حل تعارض، مديمذهب
و  يريرحم است (جدفه زن و مرد و صلهي، نقش و وظيو فرزندپرور ، فرزنديتين، مسائل شخصيزوج
ن تفــاوت كــه يــبــا ا ؛ها همســو اســتلفهؤم يدر برخ ،خانواده يكارآمد اسيو مق) 1388، يبزرگجان

مشــترك را در نظــر نگرفتــه  يهــاهزن و مرد توجه داشته و آموز يهانامه حاضر به اصل تفاوتپرسش
كــه توســط كارشناســان  ،ييمحتــوا يــيروا جيتر است. نتايئنامه جزپرسشن يموضوع ا ؛نيبنابرا .است
 ،نيبنابرا .ه وجود دارديگو 80در  يدرصد 63/82نشان داد كه توافق  ،اعالم شد يشناسو روان ياسالم
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 يتوافق بيضر. دارند قيتطب مستندات با درصد) 63/83( يمطلوب حد در كارشناسان نظر از هاهيگو نيا
 ،027/0 يمعنادار سطح در و 79 يآزاد درجه با 999/88 دويخ مقدار و 125/0 هاهيگو نيا يبرا كندال

  است. كارشناسان نظر از آزمون يهاهيگو يمحتوا ييروا يمعنادار گرانيب
 يبــرا نمونــه حجم داد، نشان يبردارنمونه تيكفا شاخص ،يعامل ليتحل روش به ،سازه ييدر روا

س يمــاترانگر يــن امر بيا .بود معنادار ،بارتلت تيكرو آزمون جينتا نيچنهم. است مناسب يعامل ليتحل
هــا ن تعــداد عامليــيبه منظور تع .است يدارياطالعات معن يدارا يل عامليتحل يها براداده يهمبستگ

كــه بــار  ،نامــهو ده سؤال از سؤاالت پرسش آنها اجرا شد يماكس بر رويوه واريبه ش ،چرخش متعامد
ن يــا .مانــده انجــام شــديسؤال باق 69 يرو چرخش مجدد بر .داشتند حذف شدند 3/0از كمتر  يعامل

سؤال عامل ســوم  12سؤال عامل دوم،  14سؤال عامل اول،  19 كه مرتبه همگرا شدند 7ها در چرخش
  .ل دادنديرا تشكسؤال عامل ششم  7سؤال عامل پنجم و  5سؤال عامل چهارم،  12و 

 بــه زنان يبنديپا نامهپرسش سؤاالت از كيهر يهمبستگ ،يدرون يمسانه روش به ،سازه ييدر روا
 و هــاعامل از كيــهــر نين بيهمچن .است داريمعن نامهپرسش كل نمره با اسالم، يهمسردار يهاآموزه
  .دارد وجود يمعنادار و مثبت يهمبستگ نامهپرسش كل

كرونبــاخ در  يب آلفــايضــر اسالم،در  يهمسردار يهازنان به آموزه يبندينامه پادر اعتبار پرسش
 مرحلــه در بــراون –رمن ياســپب يضــراســت.  )895/0و  827/0(ب يــبــه ترت ييو نها يشيمرحله آزما

 يسازمهيب دونيبراساس ضر يدرون يزان همسانيم .باشديم 842/0 ييو در مرحله نها 877/0 يشيآزما
دو فــرم در  ين همبســتگياســت. همچنــ 842/0 ييو در مرحلــه نهــا 769/0 يشيدر مرحله آزما گاتمن

ب يضــر يشــيدر مرحلــه آزما ،ن اســاسيــبر ا .است 727/0 ييرحله نهادر مو  637/0 يشيمرحله آزما
و  839/0ب يــبــه ترت ،يياست و در مرحله نهــا 614/0مه دوم ين يب آلفايو ضر 791/0مه اول ين يآلفا

 يياســالم از اعتبــار بــاالدر  يهمســردار يهــازنان به آموزه يبندينامه پاپرسش ،نيبنابرا .است 801/0
در  927/0ك مــاه يــ يبه فاصله زمــان ينفر 31بازآزمون در نمونه  –آزمون  يهمبستگبرخوردار است. 

 ســنجش يبــرا الزم اعتبــار و يــيروا از نامــهپرسش نيا ،نيبنابرا به دست آمد. 001/0 يسطح معنادار
 .است برخوردار اسالمدر  يهمسردار يهازنان به آموزه يبنديپا

بــه  يجامعه زنان متأهل، محدود بودن جامعه آمار يفرهنگ يسؤاالت با فضا يهماهنگ نبودن برخ
از  يمالكــ يــيانجــام نشــدن روا ،ن قلمرو و به تبعيدر ا يگريهل شهر اصفهان و فقدان ابزار دأزنان مت
  د.يآين پژوهش به حساب ميا يهاتيمحدود



 ٦٩  اسالم يهمسردار يهاآموزه به زنان يبنديپا نامهپرسش يو رواساز يابياعتبار و ساخت
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