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  مقدمه

اسـت کـه بـا کارکردهـا و      هبنیان جامعـ  نیتر یاساساجتماع و  ۀهستخانواده اولین 

 هـا  انسـان ي مختلفی که بر عهده دارد، نقش مهمی را در تنظیم زندگی اجتماعی ها نقش

بنیاد اجتماعی است که از  نیتر کهنو  نیتر یمیقد). خانواده 1389(حسینی،  کند یمایفا 

با روابـط زناشـویی یـا پیونـد زن و شـوهر آغـاز        ،بدو پیدایش بشر وجود داشته است

 شـود  یمـ به کیفیـت ایـن رابطـه، پایـداري یـا ناپایـداري آن تعیـین         ا توجهو ب شود یم

سسـه یـا نهـاد اجتمـاعی     ؤخانواده را م). 1384مهر،  ؛ به نقل از خجسته1383(موسوي، 

که ناشی از پیوند زناشویی زن و مـرد اسـت. از جملـه مظـاهر زنـدگی       اند کردهمعرفی 

و برقـرار بـودن عشـق بـه      هـا  انساناجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان 

همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر اسـت. خـانواده محـل ارضـاي نیازهـاي      

از نیازهاي زیستی و روانی و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی  ،مختلف جسمانی

شناخت تمایالت زیستی و  يها کیتکنآنها و تجهیز شدن به  يارضاشناخت چگونگی 

رضـایت   ۀمنزل . رضایت یک فرد از زندگی زناشویی بهاستروانی ضرورتی انکارناپذیر 

 استاز زندگی  تو رضایت از خانواده به مفهوم رضای شود یموي از خانواده محسوب 

 دپیشرفت مادي و معنـوي جامعـه خواهـد شـ     و تعالی ،تسهیل در امر رشد ،و درنتیجه

  ).2010، 1(عدالتی و ردزوان

و بـراي   ارنـد د کیـد  أي مشابهی تها ارزشبر از آن جایی که دو نهاد دین و خانواده 

نزدیـک بـین آن دو را    ۀرابطـ تقویت اجتماعی شدن به هم وابسته هستند، پژوهشگران 

ي نـدار یدي منجر به بیان عباراتی از این قبیل گردید که ریگ جهت. این کنند یمبینی  پیش

نگـرش   .)1997، 2و هیتـون  (کـال  دروابط زناشویی را تقویت و استحکام بخش تواند یم

ثر باشد، زیرا دین شامل رهنمودهایی براي زنـدگی  ؤدر ارتباط زناشویی م تواند یمدینی 

زندگی زناشویی  توانند یم ها یژگیوکه این  تهاس ارزشباورها و  ۀسامان ةدهندو ارائه 

). اغلب پژوهشگران بر ایـن باورنـد کـه وجـود     2005، 3(هانلر و گنچوز دسازن متأثررا 

کـه   شـود  یمبسزایی در استحکام خانواده دارد. ایمان به خدا موجب  ریتأثعقاید مذهبی 

 شود یمایمان به خدا موجب  مباشد، عد ادار و داراي معن نگرش فرد به کل هستی هدف

                                                   
1. Edalati, & Redzuan 
2. Call, & Heaton 
3. Hunler, & Gencoz 
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ي هـا  اخـتالف  أکه فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر موجب ضعف و منش

یی کـه  هـا  زوج ،). به طـور کلـی  1995، 1(دوناهوشود  یمبسیاري در زندگی خانوادگی 

ـ  ها زوجاز دیگر  هستند، تر یمذهب ؛ 2001، 2(سـولیوان  دشادتر و ازدواج پایدارتري دارن

، 4؛ بـه نقـل از ارتینکـال و ونسـتویگن    1997؛ کال و هیتون، 1984، 3وپانسیکگلن و س

 نقـش ) به بررسـی  2003( 5سوانک و موري سوانکـ  ). ماهونی، پارگامنت، موري2006

ي زناشویی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود ها کنشي دوري و نزدیکی دینی در ها سازه

در  ماًیمسـتق ي نزدیکـی بـه مـذهب    هـا  سـازه که هم در زنان و هم در مردان متغیرهاي 

در ازدواج، منافع دریافتی، تعارضات  تر یکلانسجام ازدواج منعکس شده و با سازگاري 

زناشویی کمتر، همکاري و نزدیکی کالمی بیشتر، استفاده کمتر از پرخاشگري کالمـی و  

    د.نبست نرسیدن در مواقع عدم توافق همبستگی دار نببه در 

 نظام مورد در فراوان دیکأت و خاص توجه ،اسالم مقدس ینیآ بزرگ خاراتافت از یکی

 فرمود: (ص)ماسال گرامی است. در مورد اهمیت تشکیل زندگی زناشویی پیامبر خانواده

، 1389(مجلسـی،  ت نیسـ  از ازدواج تر محبوب عزوجل، خداوند نزد اسالم در بنایی هیچ

نیاز بـه قواعـد و ضـوابطی    هم بلکه زندگی اجتماعی  ،تنها زندگی خانوادگی نه ؛)100ج

وظـایفی کـه در آیـات و    . )1392(جوکار،  هستنددارد که اعضا موظف به تبعیت از آن 

به سه دسته حقوق مشترك، وظایف بـانوان و   ،روایات اسالمی براي زوجین آمده است

  :شوند یمبندي   وظایف مردان تقسیم

ایفی است که در آیات و روایات اسالمی بـه  این وظایف شامل وظ :وظایف مشترك

 توان یموظایف مشترك  نیتر مهمطور مشترك توصیه و تکلیف شده است. از  زوجین به

، معاشـرت  حسـن  ، ستر و لبـاس یکـدیگر بـودن،   حق مالکیت اقتصاديبه بهره جنسی، 

  خلقی، همدلی و معاضدت در تربیت فرزند اشاره نمود.  خوش

بـه شـوهرداري، صـبر،     تـوان  یمـ وظایف زنان  نیتر مهماز  وظایف اختصاصی زنان:

جویی، بیـرون رفـتن از    اطاعت و تمکین، آرامش بخشیدن، سپاسگزاري، پرهیز از عیب

                                                   
1. Donahue 
2. Sullivan 
3. Glenn, & Supancic 
4. Orathinkal, & Vansteenwegen 
5. Mahoney, Pargament, Murray-Swank, & Murray-Swank 
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  داري اشاره کرد. بچه وداري   خانه، رعایت حجاب اسالمی، راز نگهداري، خانه

 ه،ی خـانواد به سرپرست توان یموظایف مردان  نیتر مهماز  وظایف اختصاصی مردان:

 بـراي  آزار از پرهیـز  ،خانواده براي فراگیري دانـش و ادب  يکمک به اعضا، مهرورزي

د اشـاره کـر   تـوان  یت مـ غیر خویش، پرهیز از آزار جسمی و داشتن حقّ از پوشی چشم

  .)1392 ،؛ امینی1385 ؛ افروز،1392(جوکار، 

 187آیـه   دره اسـت.  شـد کید أوظایف فوق در آیات و روایات اسالمی به وضوح ت

هر دو زینت ( »همسران شما لباس شما هستند و شما لباس آنها«: بقره آمده است ةسور

بودن زوجین نسـبت بـه   ر کید بر ستر و لباس یکدیگأکه ت )ندهم و سبب حفظ یکدیگر

 خـدمت  علـی،  اي«فرمایـد:   (ع) مـی یعل امام اکرم(ص) به رسولهمچنین  .کند یمهم 

 را آخـرت  و دنیا خیر بخواهد خداوند که یا مردي شهید ،صدیق مگر خانواده به کند نمی

 موهـاي  به تعـداد  آنکه مگر ،کند کمک خانه در به همسرش که نیست مردي دهد. او به

 و دهنـد  مـی  قـرار  پـاداش  او بـراي  هـایش  شب در نماز و روزه سال یک عبادت بدنش،

 »دهـد  مـی  او قرار براي یعقوب و عیسی را ،داوود مانند پیامبران صبوري پاداش خداوند

کید بزرگان دین بر همدلی و مشارکت در زندگی زناشـویی  أکه ت )13، ج1368نوري، (

آرامــش و  ۀآفــرینش همســران را مایــ ،روم ةســور 21اســت. خداونــد متعــال در آیــه 

ـ  یمـ (ع) محبت به همسر را موجـب باصـفا شـدن زنـدگی     نیرالمؤمنیام ، طبرسـی ( ددان

1390.( 

هاي متعددي در سرتاسر دنیـا بـراي سـنجش نگـرش      و پرسشنامهها  ، مقیاسکنونتا

مسیحیت یا سایر  ياند که بسیاري از آنها مختص به قلمرو دینی و دینداري ساخته شده

) بـا  1390نجام شده است، کاویانی (باره اهایی در این  در ایران نیز پژوهش .ادیان است

سازي و سـنجش   یاي جهت کم سنجی، پرسشنامه مطالعه روشمند متون اسالمی و روان

ال طراحی نمود. روایی ایـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از     ؤس 135سبک زندگی اسالمی با 

دو تحقیق دیگر جهت سـاخت مقیاسـی بـراي     ،همچنین شد؛یید أروش تحلیل عاملی ت

) و 1388فـرد، شـهابی و اکبـري زردخانـه،      دایاريخ(آموزان  سنجش دینداري در دانش

و شـد  انجـام   )1387 زردخانـه،  اکبـري  و سماواتی فرد، خدایاري( ندانشجویادینداري 

 .به دست آمدهاي تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي  اعتبارسنجی آن با استفاده از روش
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ي مذکور به ساخت مقیاس جهت سنجش نگرش دینی و سـبک زنـدگی   ها پژوهش

ویی دینی تاکنون ساخته نشـده  گیري سبک زناش اندازه برايمقیاسی  ،اند پرداختهاسالمی 

) 1379(بـه نقـل از ثنـایی، عالقبنـد و هـومن،       1اما اولسون، فورنیرو و درانکمن ؛است

کـه   انـد  سـاخته ي است را ا ماده 35خرده مقیاس  چهارکه شامل  2مقیاسی به نام اینریچ

و حـل   4، ارتباطـات 3به عنوان یک ابـزار تحقیـق از جملـه رضـایت زناشـویی      تواند یم

د. با توجه به اهمیت متغیـر زناشـویی دینـی و تـأثیر آن بـر سـایر       شواستفاده  5ضتعار

شناختی و عدم وجود مقیاس معتبري جهت سنجش آن، اهمیت ساخت  متغیرهاي روان

کنـد.   و اعتباریابی یک پرسشنامه جهت سنجش سبک زناشویی دینی ضرورت پیدا مـی 

براي سنجش سبک زناشویی دینی هدف کلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی 

  است.

 پژوهش الؤس

مقیاس معتبر و پایا براي سنجش سبک زناشویی دینی زنـان و شـوهران    توان یمآیا 

  ساخت؟

  پژوهش روش

زوجین در دسترس ساکن شهر اصـفهان بـود.    کلیه شامل پژوهش این آمارى جامعه

کـه بـه روش   شـوهر) بـود   198زن و  198زوج ( 198نمونه اصلی این پژوهش شـامل  

د. از بین نفرات نمونه آماري تحقیق سه نمونه آمـاري  شدننمونه گیري تصادفی انتخاب 

در نظر گرفته شد. پس از تهیه  همزماننفر براي اعتباریابی  73نفر و  47نفر،  396شامل 

ماده براي شـوهران بـود،    57ماده براي زنان و  66ي اولیه تحقیق که شامل ها پرسشنامه

زوج را بـه صـورت تصـادفی     198و اماکن عمـومی   ها پاركبا حضور در پژوهشگران 

دقت مطالعه نموده و بـا   ااالت پرسشنامه را بؤند که سکردانتخاب و از آنها درخواست 

بـه جهـت حفـظ    که د شاز آنها درخواست  ،همچنین ؛صداقت کامل به آنها پاسخ دهند

                                                   
1. Olson, Forniro & Drankman 
2. ENRICH 
3. Marital Satisfaction 
4. Communication 
5. Conflict Resolution 
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 همـه . کننـد را تکمیـل   هـا  مهپرسشنااستقالل نظرات، زوجین بدون مشورت با یکدیگر 

 همزمـان زوجین نمونه، پرسشنامه صمیمیت زناشویی که یکی از ابزارهاي اعتبارسـنجی  

نفر براي تکمیـل پرسشـنامه سـبک     47و از میان آنها  کردنداین پژوهش بود را تکمیل 

. در ایـن  شـدند نفر براي تکمیل پرسشنامه تعهد دینی نیز انتخاب  73زندگی اسالمی و 

  در نظر گرفته نشد.  ها پرسشنامههیچ محدودیت زمانی براي تکمیل تحقیق 

بود و  55/38ان شوهرو میانگین سن  30/34آماري پژوهش  میانگین سن زنان نمونه

 شـوهران و میـانگین زمـان زنـدگی مشـترك      96/12 نمیانگین زمان زندگی مشترك زنا

نمونه آماري مربوط به اشخاص بیشترین فراوانی تعداد فرزندان در  .شدحاسبه م 79/12

 نیـز  بود. از نظر تحصیالت در نمونه آماري پـژوهش ) درصد 50/36( دداراي یک فرزن

 27/38درصـد در زنـان و    04/52( مبیشترین فراوانی مربوط به افراد داراي مدرك دیپل

درصد زنان نمونـه آمـاري پـژوهش مربـوط      76/75 ،همچنین ؛درصد در شوهران) بود

. بودنـد  طدرصد شوهران، شاغل و اکثـراً داراي سـطح درآمـد متوسـ     37/87دار و  خانه

درصــد) و در  85/84بیشـترین فراوانـی قومیــت در نمونـه آمـاري پــژوهش در زنـان (     

  بود. » فارس«درصد) مربوط به قومیت  33/83شوهران (

جهت ساخت مقیاس سبک زناشویی دینی، شناسایی متغیرهاي مرتبط با نخستین گام 

 ،. در این مرحله با بررسـی آیـات قـرآن   بودشویی دینی از منابع معتبر اسالمی سبک زنا

معتبر اسالمی تکالیف و حقوق متقابل زن و شـوهر در  هاي  اباحادیث و روایات از کت

د. شـ اولیه تهیه  يها خبري تبدیل و پرسشنامه يها به گزاره ،گردآوري یزندگی زناشوی

ن اها توسط چند تن از متخصص ن پرسشنامهجهت بررسی روایی صوري و محتوایی، ای

. در مرحله بعدي، ایـن  شدو نخبگان حوزوي و دانشگاهی بررسی و نظرات آنها لحاظ 

زوج توزیـع و بـا دریافـت     یـازده ها در یـک نمونـه آمـاري کوچـک شـامل       پرسشنامه

 مـاده  66شامل که اولیه تحقیق  يها آنها و اعمال تغییرات نهایی پرسشنامه هايبازخورد

 يهـا  نـه یلیکرت شامل گز يا نهیگز پنجماده براي شوهران بود با طیف  57براي زنان و 

د. متغیرهـاي  شـ تهیـه   »همیشـه «و  »اکثـر اوقـات  «، »گاهی اوقات«، »به ندرت«، »هرگز«

ها جنسیت، سن، مـدت زمـان زنـدگی مشـترك، تعـداد       شناختی این پرسشنامه جمعیت

 اجتماعی و قومیت در نظر گرفته شد.فرزندان، میزان تحصیالت، شغل، طبقه 



  ١٣  ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش سبک زناشویی دینی

  

 کفایـت  آزمـون  ازشـوهر)   198زن و  198(نمونه  اندازه بودن مناسب ارزیابى براى

، گیرى نمونه کفایت آزمون. در شد استفاده 2و آزمون کرویت بارتلت KMO1 گیرى نمونه

RMSSWسبک زناشویی دینی زنان و شـوهران ( ي ها پرسشنامهبراي  KMOمقادیر 
و  3

RMSSH
 حـد  در بردارى نمونه کفایت بیانگر کهد شمحاسبه  77/0و  74/0به ترتیب  )4

) >001/0p( بـا سـطح معنـاداري    نیز بارتلت کرویت آزمون نتیجه و است مطلوبى کامالً

  ).1(جدول  هستندي مذکور براي انجام تحلیل عاملی مناسب ها پرسشنامهنشان داد که 

  

  آزمون کرویت بارتلت :1جدول 

  

  سطح معناداري  (کاي مربع) آزمون ةآمار  مقیاس

 سبک زناشویی دینی زنان

)RMSSW(  
8473  001/0  

 سبک زناشویی دینی شوهران

)RMSSH(  
10550  001/0  

  

سـبک زناشـویی دینـی زنـان و شـوهران      ي هـا  پرسشنامه عاملى ساختار تعیین براى

)RMSSW  وRMSSH( د. جهت تعیین عوامل ش استفاده 5روش تحلیل عاملی اکتشافی

و با اسـتفاده از   6ي اصلیها مؤلفه، از شیوه تحلیل ها پرسشنامهي ها مادهو بارهاي عاملی 

سـازي    و همچنین با به کار بـردن آزمـون نرمـال    8از نوع واریماکس 7چرخش آزمایشی

  .شدبررسی  40/0بارعاملی حداقل  10و با تعیین نقطه برشی 9کیسر

  

                                                   
1. Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett Test of Sphericity 
3. Religious Marital Style Scale for Wives 
4. Religious Marital Style Scale for Husbands  
5. Exploratory Factor Analysis 
6. Principle Component Analysis 
7. Iteration 
8. Varimax 
9. Kaiser Normalization Test 
10. Break Point 
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  ي پژوهشها افتهی

 1پس از تعیین بارهاي عاملی ها نامهتعیین تعداد عوامل و ساختار عاملی پرسشبراي 

جدول بارهاي  2چرخش واریماکس و بررسی شکست نمودارهاي اسکري از استفاده با

کلی  يها الؤ). به جهت حذف س3و  2(جداول  شدعاملی براي دو پرسشنامه استخراج 

ترتیب بـراي    د که بدینشانتخاب  40/0 و چندوجهی سطح پذیرش براي بارهاي عاملی

ماده بـاقی مانـد.    43ماده و سبک زناشویی دینی شوهران  46سبک زناشویی دینی زنان 

. در ندریگ میبه کار را ي متعددي ها روش ،پژوهشگران براي انتخاب تعداد عوامل اصلی

 ) سـاختار 1996، 3این پژوهش با استفاده از آزمون شکست در نمودار اسـکري (شـارما  

بـه   2و  1ي هـا  شکلي مورد نظر مناسب تشخیص داده شد. ها اسیمقعاملی براي  پنج

و  سـبک زناشـویی دینـی زنـان    ي مقیـاس  ها اسکري مربوط به عاملي ها آزمونترتیب 

  .دهند یمشوهران را نشان 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )RMSSW(سبک زناشویی دینی زنان ي مقیاس ها اسکري مربوط به عاملآزمون  .1 شکل

  

  

                                                   
1. Loadings 
2. Scree Plot 
3. Sharma 



  ١۵  ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش سبک زناشویی دینی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )RMSSHشوهران (سبک زناشویی دینی ي مقیاس ها اسکري مربوط به عاملآزمون  .2 شکل

  

سازي کیسر  عاملی با چرخش واریماکس و آزمون نرمال پنجبه این صورت، ساختار 

بار چرخش آزمایشی براي زنان و شوهران انتخاب و بـار عـاملی    12و  11و به ترتیب 

صـمیمیت  عامـل اول،   ؛مقیاس سبک زناشویی دینـی زنـان  . براي شدهر ماده مشخص 

پایبندي به ؛ عامل سوم، اسناد به همسرـ  ارتباطی يها مهارت؛ عامل دوم، جنسیـ  عاطفی

و بـراي   فـداکاري  ـ گذشـت و عامـل پـنجم،    مدیریت خانه؛ عامل چهارم، فرامین دینی

؛ عامـل دوم،  نسیجـ  صمیمیت عاطفیعامل اول،  ؛مقیاس سبک زناشویی دینی شوهران

؛ مشـارکت  ـ پایبندي به فـرامین دینـی  ؛ عامل سوم، اسناد به همسرـ  ارتباطی يها مهارت

 حـل تعـارض   يهـا  سـبک و عامـل پـنجم    سرپرسـتی ـ  پـذیري  مسئولیتعامل چهارم، 

 48/53 و بـراي شـوهران   48/52 استخراج شده براي زناناین پنج عامل  .شدنامگذاري 

  . کند یدرصد واریانس کل سبک زناشویی دینی را تبیین م
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  )RMSSW(سبک زناشویی دینی زنان ي ساختار عاملی مقیاس ها مشخصه: 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )RMSSHشوهران (سبک زناشویی دینی ي ساختار عاملی مقیاس ها مشخصه: 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11/3و 50/3، 89/3، 56/6، 09/7 1، پنج عامـل اصـلی بـا مقـادیر ویـژه     2در جدول 

درصـد واریـانس    75/6و 60/7، 46/8، 26/14، 41/15آورده شده است کـه بـه ترتیـب    

، 99/4، 57/5ه ، پنج عامل اصلی با مقادیر ویـژ 3سبک زناشویی دینی زنان و در جدول 

 95/8و 43/9، 53/10، 61/11، 96/12آورده شده است که به ترتیب  85/3و 06/4، 53/4

  .کند یمواریانس سبک زناشویی دینی شوهران را تبیین درصد 

یافته واریماکس مقیاس سبک زناشـویی دینـی     ، ماتریس عاملی چرخش4در جدول 

یافته واریماکس مقیاس سبک   ، ماتریس عاملی چرخش5در جدول و ) RMSSW(زنان 

لی یی کـه داراي بـار عـام   هـا  مادهآورده شده است.  )RMSSH(زناشویی دینی شوهران 

  از ماتریس کنار گذاشته شدند تا الگوي روشنی به دست آید. ،بودند 40/0از  تر نییپا

  

                                                   
1. Eigen value 



  ١٧  ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش سبک زناشویی دینی
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  ١٩  ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش سبک زناشویی دینی

  

  

  هاهاي آن  مؤلفه زنان و شوهران و سبک زناشویی دینی يها اسیپایایی مق

) از RMSSH و RMSSW(سبک زناشویی دینی زنان و شوهران ي ها اسیمقپایایی 

. ضرایب همسانی درونی براي شدمحاسبه همسانی درونی (آلفاي کرونباخ) بررسی  راه

عامل اول، عامل دوم، عامل سـوم، عامـل چهـارم، عامـل پـنجم و کـل مقیـاس سـبک         

و بـراي مقیـاس    81/0و  72/0، 72/0، 73/0، 78/0، 91/0زناشویی دینی زنان به ترتیب 

عامـل پـنجم و کـل مقیـاس سـبک      عامل اول، عامل دوم، عامل سـوم، عامـل چهـارم،    

   .شدمحاسبه  86/0و  79/0، 78/0، 80/0، 84/0، 87/0زناشویی دینی شوهران به ترتیب 

  زنان و شوهران سبک زناشویی دینی هاي مقیاس همزمانسنجش روایی 

زنـان و شـوهران    سـبک زناشـویی دینـی   ي هـا  اسیمق همزمانسنجش روایی  براي

)RMSSW  وRMSSH(واکـر و   1یمیت زناشویی مقیاس صمیمیتصمپرسشنامه  )، سه

فـرم کوتـاه سـبک زنـدگی     )، 1393مهر و همکاران،   ؛ به نقل از خجسته1983تامپسون، 

؛ بـه  2003و همکـاران،   (ورثینگتون 3تعهد دینی پرسشنامهو  )1392کاویانی، ( 2اسالمی

دینـی  ي سـبک زناشـویی   هـا  پرسشنامهبه همراه  )1393مهر و همکاران،  نقل از خجسته

نفري داده شد و  73و  47، 396) به سه نمونه RMSSHو  RMSSW(ن زنان و شوهرا

نشـان داد کـه ضـرایب     ها لیتحلد. نتایج تجزیه و گردیبررسی  ها اسیمقهمبستگی بین 

ي سبک زناشویی دینی زنان و شوهران بـا صـمیمیت زناشـویی بـه     ها اسیمقهمبستگی 

ي سـبک زناشـویی دینـی زنـان و     هـا  اسیـ مقضرایب همبستگی ، 58/0و  71/0ترتیب 

ي ها اسیمقو ضرایب همبستگی  62/0و  44/0شوهران سبک زندگی اسالمی به ترتیب 

اسـت کـه    43/0و  53/0بـه ترتیـب    سبک زناشویی دینی زنان و شوهران با تعهد دینی

و  RMSSWي هـا  اسیـ مقکـه   دهـد  یمـ نشـان   6همگی معنادار هستند. نتـایج جـدول   

RMSSH بخشـی برخوردارنـد و درنتیجـه    سنجی بسـیار رضـایت   روان از خصوصیات، 

  ابزار مناسبی براي سنجش سبک زناشویی دینی زنان و شوهران باشند. توانند یم

  

                                                   
1. Intimacy Scale (IS) 
2. Islamic LifeStyle Test (I.L.S.T) 
3. Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10) 
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   ها یآزمودني ها نمره: ضرایب همبستگی بین 6جدول 

  ها اسیمقبا سایر  RMSSHو  RMSSWي ها اسیمقدر 

  

  مقیاس اعتبارسنجی
مقیاس سبک زناشویی دینی 

  )RMSSWزنان (

مقیاس سبک زناشویی دینی 

  )RMSSHشوهران (

  IS(  ***71/0  ***58/0( یصمیمیت زناشوی

  I.L.S.T.(  *44/0  ***62/0زندگی اسالمی( سبک

  RCI-10(  ***53/0  *41/0( یتعهد دین

*p= 05/0                              **p= 01/0                          ***p= 001/0  

  

ي سـبک زناشـویی دینـی زنـان و شـوهران،      هـا  اسیمقیید پایایی و روایی أپس از ت

محاسـبه  آنان  يها به همراه مؤلفه RMSSHو  RMSSWي ها اسیمقهاي توصیفی  آماره

شامل میـانگین، انحـراف معیـار، حـداقل و حـداکثر متغیرهـاي        توصیفی يها افتهد. یش

  ه است. آمد 8 و 7 ولادر جد پژوهش

  

 

  هاي آن مؤلفهو  RMSSW مقیاسهاي توصیفی  آماره :7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١  ساخت و اعتباریابی مقیاسی براي سنجش سبک زناشویی دینی

  

  هاي آن مؤلفهو  RMSSH مقیاسهاي توصیفی  آماره :8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیري  بحث و نتیجه

محور اصلی پژوهش حاضر، بررسی ساخت و اعتباریـابی مقیاسـی بـراي سـنجش     

آن با صمیمیت زناشویی بود. در این پـژوهش بـا    هسبک زناشویی دینی و بررسی رابط

ماده و  46با  )RMSSW(استفاده از تحلیل عوامل، دو مقیاس سبک زناشویی دینی زنان 

ماده ساخته شد که از ضـرایب   43با ) RMSSH( نمقیاس سبک زناشویی دینی شوهرا

یـل  بخش و قابل تـوجهی برخـوردار اسـت. براسـاس ایـن تحل      پایایی و اعتبار رضایت

عامل براي سبک زناشویی دینی  پنجعامل براي سبک زناشویی دینی زنان و  پنجعوامل، 

د. این عوامل براي سبک زناشـویی دینـی زنـان شـامل صـمیمیت      ششوهران استخراج 

اسناد به همسر، پایبندي به فرامین دینی، مدیریت ـ  ي ارتباطیها مهارتجنسی، ـ  عاطفی

ـ  سبک زناشویی دینی شوهران شامل صمیمیت عاطفی فداکاري و برايـ  خانه و گذشت

مشـارکت،  ـ  اسناد بـه همسـر، پایبنـدي بـه فـرامین دینـی      ـ  ي ارتباطیها مهارتجنسی، 

درصـد از   5/52 ،همچنین ؛ي حل تعارض هستندها سبکسرپرستی و ـ  پذیري مسئولیت

 ؤلفـه مدرصـد توسـط    4/15عامـل (  پنجواریانس سبک زناشویی دینی زنان توسط این 

اسـناد بـه   ـ  ي ارتبـاطی هـا  مهـارت  مؤلفهدرصد توسط  3/14جنسی، ـ  صمیمیت عاطفی

 مؤلفـه درصـد توسـط    6/7پایبندي بـه فـرامین دینـی،     مؤلفهدرصد توسط  5/8همسر، 

درصد از واریانس  5/53 وفداکاري) ـ  گذشت مؤلفهدرصد توسط  7/6مدیریت خانه و 

صمیمیت  مؤلفهدرصد توسط  0/13عامل ( پنجسبک زناشویی دینی شوهران توسط این 

 5/10اسناد به همسـر،  ـ  ي ارتباطیها مهارت مؤلفهدرصد توسط  6/11جنسی، ـ  عاطفی
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 مؤلفـه درصـد توسـط    4/9مشـارکت،  ـ  پایبنـدي بـه فـرامین دینـی     مؤلفهدرصد توسط 

ي حـل تعـارض) تبیـین    ها سبک مؤلفهدرصد توسط  0/9سرپرستی و ـ  پذیري مسئولیت

ي سبک زناشویی دینی زنان ها اسیمق همزماني روایی ها لیتحل. نتایج تجزیه و شود یم

که  دهد یمي سبک زندگی اسالمی و پرسشنامه تعهد دینی نشان ها اسیمقو شوهران با 

  ي ساخته شده از اعتبار مناسبی برخوردارند.ها اسیمق

اره نمـود کـه   (ص) اشـ متوان به این حدیث از پیامبر اکر یمدر تبیین نتایج پژوهش 

(کامـل) نباشـید و تـا زمـانی      نتا آنکه مـؤم  روید یشما تا وقتی به بهشت نمفرماید:  یم

، ی ن ی ل ک( دمؤمن کامل نخواهید شد تا آنکه با یکـدیگر الفـت و صـمیمیت نداشـته باشـی     

یمیت عنـوان شـده   صـم . در این حدیث، الزمه ایمان کامل، داشتن الفـت و  )1، ج1390

نیـز آیـات و    RMSSHو  RMSSWي هـا  اسیمق گانه پنجهاي  مؤلفهاست. درخصوص 

روم که آفرینش همسران را  ةسور 21. آیه شود یمروایات زیادي در منابع اسالمی دیده 

(ع) که محبت به همسر را موجب باصـفا شـدن   نیرالمؤمنیاممایه آرامش دانسته و کالم 

ـ  صـمیمیت عـاطفی   مؤلفـه ( سعامل اول هر دو مقیـا  ؛)1390، طبرسی( ددان یمزندگی 

 رعایـت و  )71ج ،1389 (مجلسـی، اخالقی  )، خوش19جنسی)، رفتار پسندیده (نساء، 

حضرت علـی(ع)  و روایتی از  )16، ج1374شخصیت همسر (حر عاملی،  حفظ ،احترام

بدگمانی بر هر کس چیره شود، بین او و هیچ دوسـتی صـلح و آرامـش    «فرماید:  یمکه 

 مؤلفه(س عامل دوم هر دو مقیا که بر )21، ج1374(حر عاملی،  »باقی نخواهد گذاشت

سـوره نسـاء    34. همچنـین آیـه   کنـد  مـی کیـد  أاسناد به همسـر) ت ـ  ي ارتباطیها مهارت

ت (ص) کـه مسـئولیت خانـه را بـه زن سـپرده اسـ      راز پیامب سرپرستی مردان و روایتی

شـوهران و مـدیریت خانـه    سرپرسـتی  ـ  پذیري مسئولیتهاي  مؤلفه )2، ج1368 ،ورين(

ي حـل تعـارض در   هـا  سـبک  مؤلفـه بـارة  رد .کند مییید أزنان را در زندگی زناشویی ت

کیـد  أشـود کـه ت   ، در متون اسالمی احادیث و روایات زیادي دیده میRMSSHمقیاس 

هـاي منطقـی و بـه دور از     روش بهدر حل مشکالت زناشویی  دارد تا به مرداناي  ویژه

(حـر  ر ، گذشتن از خطاهاي همسـ )6(طالق، پرهیز از آزار زن  خشونت متوسل شوند.

حل مشکالت زناشویی تا حد   و نرفتن به سراغ طالق به عنوان راه )15، ج1374عاملی، 

هایی است که به شـوهران بـراي حـل     یهتوصیی از ها نمونه ،)5، ج1390ی،  ن ی ل (کن امکا

و «فرمایـد:   یمـ خداوند متعال در قرآن کریم باره تعارضات زناشویی شده است. در این 
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یک نفر داور از  ،چنانچه بیم آن را دارید که جدایی و نزاع در بین زن و شوهر پیدا شود

 ،برگزینید که اگر قصد اصـالح داشـته باشـند   را خویشان مرد و یک نفر از خویشان زن 

انا و بـر همـه اسـرار    چیز د خدا در میان آنها توافق به وجود خواهد آورد و خدا به همه

دهنده توصیه اسالم به حل تعارضات زناشـویی بـه    . این آیه نشان)35آگاه است (نساء، 

در متـون اسـالمی احادیـث و    عالوه بـر ایـن،   باشد.  یمآمیز  صورت منطقی و مسالمت

ویژه به زنان در رابطه زناشویی، به گذشت و فداکاري  شود که به یمروایات زیادي دیده 

(ص) پـاداش  مپیـامبر اسـال  ه و براي آن اجر فراوانی قرار داده شـده اسـت.   توصیه شد

، 1389(مجلسـی،  د دان یمي شوهر را مانند پاداش به آسیه ها یبداخالقگذشت در برابر 

فداکاري سبک زناشویی دینی زنـان را نشـان   ـ  گذشت مؤلفهکید اسالم بر أ) که ت100ج

(ص) پاداش کمک به همسر در امور خانه توسط شوهران مپیامبر اسال. همچنین دهد یم

کسانی که خداوند، خیـر دنیـا و آخـرت را    را قرار گرفتن در زمره شهدا، صدیقین و یا 

سـوم   مؤلفـه ي بر دییتأکه ) 101، ج1389(مجلسی،  داند ، میتبرایشان اراده فرموده اس

  .باشد یمسبک زناشویی دینی شوهران 

، نخسـت  ؛یی بـود هـا  تیمحـدود سایر تحقیقات علمی داراي  ماننداین پژوهش نیز 

محدودیت روش شناختی است که با توجه به بسیط بودن مفهوم دین، سنجش مسـتقیم  

 دلیـل دوم، محدودیت عرفی ورود به مباحث دینی بـه   ؛با خطا مواجه شود تواند یمآن 

تقبال مواجـه  ي دینـی بـا اسـ   ها آموزهطور کلی کمی کردن  قدسی بودن دین است که به

آوري  ي جمـع هـا  يدشـوار بـه   تـوان  یمـ ي دیگر این تحقیـق  ها تیمحدود. از شود ینم

ي ها افتهپذیري ی محدودیت تعمیم ،نهایتدراطالعات، محدودیت زمانی گروه تحقیق و 

که اعتبار  شود یمتوصیه  دیگر ناد. به محققکراین پژوهش به سایر جوامع آماري اشاره 

 کننـد؛ ي ایـن تحقیـق مقایسـه    ها افتهجوامع آماري بررسی و با ی این مقیاس را در سایر

ن کردتر  یغنهاي سبک زناشویی دینی زنان و شوهران براي  یاسمقتوان از  یم ،همچنین

و به کمک آنها میـزان موفقیـت    نمودي پیش از ازدواج استفاده ها مشاورههر چه بیشتر 

  د. کرزناشویی زوجین را بررسی  يها سبکآموزش 
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