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چکیده
باالبودن کيفيت زندگي زناشویي ازجمله عوامل موثر برشادکامي ،سالمت و رضایت از زندگي است .کمبود درکفایت هاي عاطفي و هيجاني
همسران اثرات نامطلوبي برآنان مي گذارد .هدف از این پژوهش تعيين ویژگي هاي روانسنجي مقياس کيفيت زندگي زناشویي ليچتر وکارمالت در زوج
هاي تهراني بود  .دریک بررسي مقطعي 020 ،زوج ساکن در شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند وبا مقياس کيفيت زندگي
زناشویي مورد ارزیابي قرارگرفتند .از مقياس رضایت زناشویي هودسون به طور همزمان براي بررسي روایي مالکي پرسشنامه استفاده شد و براي
بررسي روایي سازه از روش تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .بر اساس نتایج تحليل عاملي تمام سواالت دریک عامل بارگذاري شدند .نتایج
همبستگي با سایر مقياس ها نيز نشان از روایي همگرا و افتراق مطلوب پرسشنامه داشت .براي تعيين اعتبار پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد آلفا
براي این مقياس  0/12برآورد شد .نتایج نشان مي دهد که مقياس کيفيت زندگي زناشویي از روایي و اعتبار خوبي درزوج هاي ساکن در شهر تهران
برخورداراست و کارایي الزم را براي اندازه گيري کيفيت زندگي زناشویي دارد.
کلید واژه گان :کيفيت زندگي زناشویي ،اعتبار ،روایي.

مقدمه

(بوميستر و لري .)1110 ،1اکثر افراد ازدواج را به عنوان

در گذشته ازدواج ناهماهنگ که در آن طرفين از رابطه

صميمي ترین رابطه اي که افراد بزرگسال تجربه مي کنند

خود رضایت نداشتند توسط نهاد هاي اجتماعي و مذهبي

مي دانند ،ازدواج منبع اوليه عاطفه و حمایت است

مورد حمایت قرارمي گرفت .اما امروزه با تغيير شرایط

(لوینگر و هاستون .)1110 ،2با این همه کيفيت زندگي

اجتماعي دیگر به نهاد خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعي

زناشویي از بافت و هنجارهاي محيطي تاثير مي پذیرد (لي

نگاه نمي شود و بيشتر مساله اي شخصي است و بایستي

و اونو .)2002 ،3ارتباط زناشویي سالم سازه اي چند

در خدمت رفاه و خرسندي فردي افراد باشد .بهرحال

بعدي است .از مهمترین جنبه هاي رضایت در رابطه

مطالعه علمي رضایت زناشویي توجهات گسترده اي را در

مشترک مي توان به تعهد به همسر ،ارتباط مناسب،

پژوهش هاي مختلف با جهت گيري ها و اهداف متفاوت

حمایت عاطفي ،صميميت ،تعهد نسبت به فرزندان ،حل

جلب کرده است .نياز به پایه ریزي و حفظ ارتباط نزدیک

مثبت تعارض و رفتارهاي مثبت در تعارض هاي زناشویي

با دیگران یكي از انگيزه هاي بنيادي و مرکزي انسان است
1 Baumeister & Leary
2 Levinger & Huston
3 Lee & Ono
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اشاره کرد .تعهد زناشویي به معناي وفادارماندن به خانواده

خصومت و اضطراب ممكن است مبناي آمادگي فرد براي

و اعضاي آن هنگام غم و شادي ،خوشي و ناخوشي است

ایجاد و تشدید مشكالت فردي و بين فردي ،بویژه

(مک کارتي .)1111 ،1تعهد زناشویي را تمایل فرد جهت

درسطح روابط خانوادگي و درسطح شدیدتر آن یعني

حفظ دایمي ازدواج و وفادارماندن به همسر ،خانواده و

ابتالي به بيماریهاي جسماني و رواني باشد (واتسون و

ارزش ها نيز تعریف مي کنند .یكي دیگر از عناصر کيفيت

کالرک .)1124 ،4ميرخشتي ( )1370عنوان کرد که

رابطه ،صميميت است که شامل احساس نزدیكي ،برقراري

رضامندي زوجيت تاثير بسزایي در سالمت روان و روابط

ارتباط متقابل و دلبستگي در رابطه است .بررسي ها نشان

متقابل زن و شوهردارد .زوج هایي که از کيفيت ارتباطي

مي دهد که صميت بيش از تعهد و اشتياق در رضایت

خوبي برخوردارند ،ازسالمت بيشتري بهره مند هستند.

زناشویي نقش دارد (حفاظي طرقبه ،فيروزآبادي ،حق

گزارش هاي متفاوتي از شيوع ناسازگاري زناشویي وجود

شناس .)1320 ،محققاني که درزمينه رضایت زناشویي

دارد .تمام گزارش ها علي رغم تفاوت هایي که با

تحقيق مي کنند ،بيشتر به شناخت نقش پدیده هاي منفي

یكدیگر دارند ،نشان مي دهند که ميزان ناسازگاري

زندگي در کارکرد زوجي همسران عالقه نشان مي دهند.

زناشویي در بسياري از جوامع رو به افزایش است

)2002

(خدارحيمي .)1371 ،یكي از عوامل مهم در رضایت

خاطرنشان کرده اند که افزایش پدیده هاي زندگي با

زناشویي همراه بودن رابطه با عشق است .عشق اعتماد

کاهش رضایت زناشویي و نحوه برقراري ارتباط در زوج

بين زوج ها و روش هاي حل تعارض و سازگاري زوج

ها ارتباط دارد .براي مثال زماني که زوج ها بچه دار مي

ها را بهبود مي بخشد (عداالتي و ردزوان.)2010 ،0

شوند تعامالت عاطفي بين زوج ها  3 -1ماه بعد ازتولد

عواطف مثبت با رضایت زناشویي رابطه دارد که یكي از

کودک کاهش مي یابد که مي تواند به کاهش رضایت

مالک هاي شادماني ذهني است (جانسون و کروگر،6

زناشویي منجر شود .کوهان و برادبري دریافتند که

 ،2006حافظي و جامعي نژاد .)1322 ،خودآگاهي ،مهارت

رفتارهاي حل مساله زوج ها ارتباط بين پدیده هاي

هاي اجتماعي ،خودمهارگري و همدلي از جمله عوامل

زندگي و سازگاري فردي و زوجي را کاهش مي دهد.

موثر بر رضایت از زندگي زناشویي است(خامنه ،برجعلي،

نتایج تحقيق آنها نشان مي دهد که تاثير پدیده هاي منفي

سليمي زاده.)1320 ،

کوهان و برادبري ( 1117 ،2به نقل از

راندل3

زندگي در همه ازدواج ها یک جورنيست ،درواقع ،وقتي

السون )1123( 7سه عامل را در انطباق پذیري اعضاي

محتواي کالمي همسران سازنده است و آنها خشم خود را

خانواده مطرح کرده اند که عبارتند از :توانایي برقراري

در طول تعامالت زناشویي ابراز مي کنند ،رضایت

ارتباط زوج ها با یكدیگر ،توانایي انطباق با مشكالت و

زناشویي افزایش و نشانه هاي افسردگي کاهش پيدا مي

توانایي همدلي با شرایط هيجاني یكدیگر (به نقل از کرو

کند .درعوض ،محتواي کالمي منفي و بيان غمگيني آسيب

و ریدلي ، 2ترجمه موسوي.)1324

پذیري نسبت به پدیده هاي منفي زندگي را افزایش مي

ابهامات گوناگوني پيرامون ویژگيهاي روان سنجي

دهد .از این رو محققان درنظر گرفتن بافت زندگي افراد

ابزارهاي اندازهگيري روانشناختي وجود دارد و این

را در مطالعه تاثير پدیده هاي زندگي برکاهش رضایت

وضعيت باعث شده است تا خالء نظري و فقدان

زناشویي مورد تاکيد قرار مي دهند .تحقيقات دیگر نشان

یافتههاي تجربي در زمينه سنجش هاي روانشناختي ،از

مي دهد که عواطف منفي شامل افسردگي ،خشم،
4 Clark
5 Edalati, A., & Redzuaun
6 Johson, w., and Krueger
7 Olson
8 Crowe & Ridley

1 Mac Carthey
2 Cohen & Brabury
3 Randall
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جمله سنجش کيفيت ازدواج ،بهعنوان مسأله این پژوهش

شهرداري ،به تصادف انتخاب شدند و مجموع 6

عنوان گردد .از اینرو ،شناسایي ویژگيهاي روانسنجي

مهدکودک از این مناطق به صورت تصادفي انتخاب شد و

پرسشنامه کيفيت ازدواج در این پژوهش مد نظر

تعداد  060نفر از والدین کودکان مستقر در این مهد

قرارگرفته است .سؤال اصلي پژوهش حاضر این است که

کودک ها با روش تصادفي ساده براساس فهرست نام

آیا پرسشنامه سنجش کيفيت ازدواج که براساس تحقيق

کودکان انتخاب شدند 40 .پرسشنامه به علت ناکامل بودن

رد1

کنار گذاشته شد و در مجموع  020پرسشنامه مورد

موري ،جكي لک ،بروانتي– تينكو ،گازمن ،ریان و

( )2004توسط ليچتر و کارمالت 2ساخته شده است از

بررسي قرار گرفت.

روایي و اعتبار کافي در جامعه ایراني برخودار است؟

مراحل تدوین پرسشنامه

سؤاالت ویژه

 -1ابتدا نسخه انگليسي پرسشنامه به فارسي ترجمه شد و

-

آیا پرسشنامه کيفيت ازدواج از روایي برخوردار

از نظرات اصالحي  0متخصص زبان انگليسي و

است؟

روانشناسي براي اصالح جمله بندي ها استفاده شد .سپس

آیا پرسشنامه کيفيت ازدواج از اعتبار برخوردار

نسخه فارسي براي صحت از اطمينان ترجمه ،به انگليسي

است؟

برگردانده شد تا نسبت به صحت ترجمه آن اطمينان

آیا پرسشنامه کيفيت ازدواج از نرم مناسبي

حاصل شود .این فرایند تا پایان یكساني دو نسخه فارسي

برخوردار است؟

و انگليسي ادامه یافت -2 .نسخه ویرایش شده ي نهایي
در اختيار  10تن از متخصصان روانشناسي قرار داده شد و
از آنها خواسته شد که از نظر پذیرش علمي ،سادگي و

روش تحقیق

وضوح و مرتبط بودن سوال ها آزمون با اهداف آزمون آن

روش این تحقيق در حيطه طرح هاي توصيفي بوده که

مقياس را مورد ارزیابي قرار دهند ضریب توافق بين

امروزه به عنوان پژوهش هاي روانسنجي محسوب مي

متخصصان معادل  0/16برآورد شد.

شوند .بنابراین ،در حيطه پژوهش هاي روان سنجي مي

 -3نسخه تهيه شده به صورت در دسترس در اختيار 120

توان از استانداردسازي به عنوان فرآیندي براي اجرا ،نمره

زوج قرار گرفت که نتيجه تجزیه و تحليل آماري آن به

گذاري و تفسير یكسان و پس از آن کسب روایي و اعتبار

شرح زیر بود:

با تاکيد بر استخراج نُرم هاي کمي و کيفي یاد نمود.

اولين خرده مقياس تعهد ،چهار سوال اول سواالت  1الي

جامعه آماري در این تحقيق در برگيرنده تمامي زوج هاي

 4در زنان اعتبار آن به روش همساني دروني با استفاده از

شهرتهران درسال  21-10بود که یک فرزند درمقطع پيش

روش آلفاي کرونباخ  0/7در گروه مردان  0/76به دست

دبستاني داشتند .با استناد به منطقه جغرافيایي و نواحي

آمد( .درنسخه اصلي همساني دروني براي مردان  0/72و

بيستگانه شهرداري تهران از روش نمونهگيري خوشه اي

براي زنان  0/73به دست آمد) .در خرده مقياس ارتباط با

براي انتخاب واحد هاي نمونه گيري استفاده شد .براي

پنج سوال ،سوال  0الي  3 ،1سؤال ،یعني سواالت 1-7-0

اجراي پرسشنامه درمرحله مقدماتي از والدین داراي فرزند

معكوس شدند ،در زنان اعتبار این خرده مقياس به روش

در یكي از مهدکودک هاي واقع در غرب تهران (منطقه

همساني دروني  0/22در گروه مردان  0/77در نسخه

 )0تعداد  120زوج به صورت در دسترس انتخاب شدند.

اصلي براي مردان  0/24و براي زنان  0/20به دست آمده

براي اجراي نهایي پرسشنامه ابتدا مناطق  7 ،2و 0

است .خرده مقياس صميميت و حمایت عاطفي ،سواالت
 10الي  14را دربر مي گيرند ،سوال  10معكوس نمره

1 Moore, Jekielek, Bronte-Tinkew, Guzman, Ryan, Redd.
2 Lichter & Carmalt
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گذاري مي شود ،در زنان اعتبار این خرده مقياس به روش

معكوس مي شوند .چهارمقياس آزمون کيفيت زندگي

همساني درون  0/20در گروه مردان  ،0/21درنسخه

زناشویي بدین ترتيب است :الف) خرده مقياس تعهد با

اصلي براي مردان  0/24و براي زنان  0/27به دست آمد.

چهار سوال -1 :رابطه با همسرم را تا پایان زندگي پایدار

خرده مقياس تعهد نسبت به بچه ها ،چهار سوال دارد10 ،

مي دانم؟  -2باوردارم که این رابطه مي تواند حتي

تا  .12سوال  12معكوس شد ،در زنان اعتبار این خرده

درلحظات سخت قوي بماند؟  -3من خود را به ادامه این

مقياس به روش همساني دروني ،0/70در گروه مردان

رابطه متعهد مي دانم؟  -4من و همسرم برسر اهداف دراز

 ،0/70درنسخه اصلي براي مردان  0/66و براي زنان 0/22

مدت مشترکمان توافق داریم؟ ب) خرده مقياس ارتباط با

به دست آمده است .خرده مقياس فرایند حل تعارض 3

پنج سوال که عبارت است از -0 :گفتن بعضي چيزها به

سؤال دارد ،سواالت  11تا  ،21سواالت  20و  21معكوس

همسرم برایم دشوار است چون مطمئن نيستم چه واکنشي

شدند ،در زنان اعتبار این خرده مقياس به روش همساني

نشان خواهد داد(معكوس)  -6من و همسرم قبل از

دروني  0/70در گروه مردان  ،0/62در نسخه اصلي براي

تصميم گيري راجع به مسایل مهم با یكدیگرگفتگو مي

مردان  0/60و  0/66براي زنان محاسبه شده است .سه

کنيم  -7صحبت با همسرم برایم دشوار است (معكوس)

سؤالي که حل مثبت تعارض مثبت را مي سنجند ،یعني

 -2وقتي نياز دارم که بایک نفر حرف بزنم همسرم به من

سواالت  24-23-22معكوس شدند ،در زنان اعتبار این

گوش مي کند  -1برخي چيزها را به صميمي ترین

خرده مقياس به روش همساني دروني 77ا 0در گروه

دوستانم مي گویم درحالي که به همسرم نيمي توانم

مردان  ،0/70درنسخه اصلي براي مردان  0/24و براي

بگویم (معكوس) ج .خرده مقياس صميميت و حمایت

زنان  0/26به دست آمد .یک سوال ده درجه اي نيز در

عاطفي با پنج سوال که عبارت است از -10 :اغلب

این آزمون وجود دارد که رضایت زناشویي را به طور کلي

احساس مي کنم که من و همسرم غریبه هستيم (معكوس)

مي سنجد .با توجه به قابل قبول بودن ضرایب آلفاي

 -11همسرم به من عشق و محبت ابراز مي کند  -12من

کرونباخ به دست آمده پرسشنامه براي اجراي نهایي به

و همسرم با همدیگر خوب کنار مي آیيم  -13من مي

کارگرفته شد.

توانم هنگام نياز روي همسرم حساب کنم  -14همسرم
کرونباخ1

مرا به انجام دادن کارهایي که برایم مهم است تشویق مي

براي بررسي همبستگي بين هر سوال با کل آزمون (جهت

کند خرده مقياس تعهد نسبت به بچه ها با چهار سوال که

تعيين تجانس دروني سؤاالت) استفاده گردید و همچنين

عبارت است از -10 :همسرم همان نوع والدي است که

روش بازآزمایي نيز به کار گرفته شد .روایي آزمون با

براي فرزندانم مي خواستم  -16بچه داشتن ما را به عنوان

استفاده از روش تحليل عاملي و روایي مالکي بررسي شد

یک زوج به همدیگر نزدیک تر کرد  -17همسرم کامال"

و در نهایت ،براي ارائه نُرم از ميانگين و انحراف استاندارد

خود را متعهد مي داند که به نيازهاي بچه ها رسيدگي کند

و انحراف چارکي استفاده شده است.

 -12ميزان اهميتي که همسرم به بچه ها مي دهد مرا مي

ابزار پژوهش

رنجاند(معكوس) .خرده مقياس حل تعارض با سه سوال

ابزار اندازه گيري آزمون کيفيت زندگي زناشویي است که

که عبارت است از -11 :از روشي که ما مشكالت و عدم

ليچتر و کارمالت ( )2004درتحقيق خود به کاربرده اند،

توافق هاي خودمان را حل و فصل مي کنيم راضي هستم

در کل داراي  20سوال و  4خرده مقياس است که به

 -20عدم توافق هاي ما خيلي باال مي گيرد( معكوس)

صورت ليكرتي نمره گذاري مي شوند برخي آیتم ها

 -21وقتي مشكلي داریم همسرم اغلب روش سكوت را

براي به دست آمدن اعتبار آزمون از روش آلفاي

بكار مي برد .و د) خرده مقياس حل مثبت تعارض با یک
1 Cronbach Alpha
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سوال و سه گزینه -22 :به بدترین اختالف نظر خود با

باالست .این همبستگي نشانه ي روایي مناسب پرسشنامه

همسرتان درسال گذشته فكر کنيد .درسال گذشته

ي هودسون است.

هرچندوقت یک بار همسر شما :الف .سرشما داد و بيداد
کرده است .ب .با شما مانند یک زیردست رفتار کرده

یافته های پژوهش

است .پ .شما را به خاطر مشكالتش سر زنش کرده است

ابتدا تحليل عامل اکتشافي صورت گرفت .اولين اقدام یا

و باالخرده تک سوال رضایت کلي که عبارت است

اولين مفروضه در فرایند تحليل عامل ،مقابله با دادههاي از

اکنون رابطه کلي خود را با همسرتان درنظر بگيرید و

دست رفته است 1که ميتواند فرآیند تحليل عامل را

طبق مقياس ( 0-10صفر به معناي اصال" راضي نيستم و

خدشهدار کند .باید در نظر گرفت ،تحليل عاملي

 10به معناي کامال" راضي هستم) همه چيزها را باهم

حساسترین فنآماري است که به دادههاي از دست رفته

درنظر بگيرید و بگویيد که به رابطه خود با همسرتان چه

اهميت قائل شده و در مواقعي که این دادهها افزایش

نمره اي مي دهيد؟

یابند ،نميتوان به یافتههاي حاصله از آن اطمينان حاصل

شاخص رضایت زناشویی هودسن

کرد .ازاینرو ،اولين مفروضه ،تحت عنوان حداقل داده

شاخص رضایت زناشویي هودسن یک ابزار  20سوالي

هاي ازدست رفته (کمتر از  ،)0/00عنوان ميشود .در این

است که براي اندازه گيري ميزان ،شدت یا دامنه ي

پژوهش در فرایند مقابله با دادههاي ازدست رفته ،از دو

مشكالت زن یا شوهر در رابطه ي زناشویي تدوین شده

روش بهره مند شده و رقم  0/02مد نظر قرار گرفت.

است .این شاخص ویژگي یک رابطه را یک کل واحد

بدین ترتيب که چنانچه آزمودني خاصي ،بيش از  0/02از

تلقي نمي کند ،بلكه دامنه ي مشكالت رابطه را از نظر زن

سؤاالت را بدون پاسخ گذاشته بود ،از فرایند تحقيق کنار

یا مرد اندازه گيري مي کند .شاخص رضایت زناشویي

گذاشته شد .در این بخش ،هيچ آزمودني حذف نشد و

ميزان سازگاري زناشویي را نمي سنجد ،زیرا ممكن است

مفروضه حداقل داده هاي از دست رفته ( )0/02در هر

علي رغم اختالف یا نارضایتي شدید ،سازگاري خوبي

آزمودني رعایت گردید .این اقدام براي تک تک سؤاالت

داشته باشند .این شاخص داراي دو نمره ي برش است.

نيز اعمال گردید و ضریب ابهام آنها با رجوع به عدم

یكي نمره ي  )0±(30که نمرات کمتر از آن نشانه ي عدم

پاسخ دهي تعيين گردید و مشخص شد که سؤالهاي ،6

مشكالت مهم باليني در رابطه است .نمرات بيشتر از 30

 2و  24از ضریب ابهام باالیي برخوردار ميباشد؛

داللت بر وجود مشكالت باليني قابل مالحظه است.

بنابراین ،از تحليل عامل حذف گردیدند .دومين مفروضه

دومين نمره ي برش  70است .نمرات باالتر از  70تقریباً

تحليل عامل ،حجم نمونه مكفي است .ميزان  KMOبه

هميشه نشانه ي آن است که مراجع دچار استرس شدید

عنوان شاخص کفایت نمونهگيري مطرح مي شود .خبرگان

است و احتمال تصور یا استفاده از نوعي خشونت براي

در حيطه تحليل عامل ،از  KMOبه عنوان اندازه کفایت

حل مشكالت را مي توان صریحاً در نظر گرفت.

نمونه برداري یاد ميکنند که توسط سه فرد برجسته ،به
اولكين2

صداقت ( 1321به نقل از ثنایي )1327 ،در پژوهش خود

نام کيسر -مير-

بين این آزمون و آزمون انریچ ضریب همبستگي گرفته که

نمونهبرداري را نشان دهد .در مواقعي که شاخص KMO

ضریب به دست آمده  -0/207است .علت منفي بودن این

کمتر از رقم  0/20باشد ،نميتوان به یافتهها استناد کرد.

ضریب آن است که در آزمون (شاخص رضایت زناشویي)

هنگاميكه  KMOبين  0/20تا  0/10باشد ،عنوان مي

نمرات باال نشانه ي رضایت زناشویي پایين است و در

شود KMO ،معرف حجم نمونه مكفي مناسب است.

انریچ نمرات باال نشان دهنده ي رضایت زناشویي

محاسبه شده و اندازه کفایت

1 Missing
2 Kaiser- Meyer- Olkin
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زماني که  KMOبيش از  0/10شود(هومن،)1322 ،

در جدول  0بارهاي عاملي که معرف سهم هر سؤال در

ویژگي کامالً مطلوب در حجم نمونه رعایت شده است.

تبيين واریانس عامل استخراج شده است به ترتيب نزولي

جدول زیر ميزان  KMOو تفسير آن در زمينه کفایت

آورده شده است .این جدول نشان مي دهد که سؤال 23

حجم نمونه است :سومين مفروضه بررسي کرویت است.

بيشترین سهم را در تبيين واریانس عامل استخراج شده

آزمون بارتلت ،آزمون هارتلي و در موارد نادر ،آزمون

دارد و سؤال  21از کمترین سهم برخوردار است.

ليون ،براي شناسایي و بررسي کرویت کاربرد دارند؛ ولي
آزمون بارتلت از معتبرترین آزمونهایي است که در

شواهد مربوط به روایی تفکیکی

شناسایي کرویت ،با تأکيد بر تقریب مجذور خي در فرایند

در این پژوهش  30تَن از افرادي که به دليل مشكالت

تحليل عامل به کار برده ميشود (هومن .)1322 ،جدول

خانوادگي به مرکز مشاوره مهر تابان مراجعه کردند و از

زیر نشان دهنده وضعيت نرمال بودن توزیع چند متغيري

رضایت از زندگي کمي برخوردار بودند ،آزمون کيفيت

است :بر اساس نتایج تحليل عاملي اوليه  0عامل به دست

زندگي زناشویي را تكميل کردند ،ميانگين نمره کل کيفيت

آمد ،اما عامل هاي به دست آمده بيانگر بعد منسجم و

زندگي زناشویي و سایر شاخص هاي توصيفي مربوط به

معناداري از سازه کيفيت زندگي زناشویي نبودند ،لذا

این گروه در جدول زیر آورده شده است .نتایج نشان مي

تحليل عاملي اکتشافي به ترتيب با  3 ،4و  2عامل انجام

دهد افرادي که به دليل مشكالت خانوادگي براي مشاوره

گرفت که در همه موارد عامل هاي به دست آمده و سؤال

به مرکز درماني مهرتابان مراجعه کرده اند از کيفيت

هایي که زیر آنها بارگيري شده بودند ،تبيين مناسبي از

زندگي زناشویي کمي برخوردارند.

سازه مورد مطالعه و ابعاد آن ارائه نمي دادند ،از این رو
تحليل عاملي با یک عامل و بار عاملي حداقل  0/3انجام

هنجار و نرم آزمون

گرفت .مقادیر اشتراک ،یعني ميزاني از واریانس داده ها از

به منظور دستيابي به نرم آزمون براي مقایسه نمره افراد با

یک متغير که توسط تحليل عاملي تعيين مي شوند نشان

یكدیگر ،ابتدا شاخص هاي توصيفي نمره استاندارد  zو

داد که در صد واریانس استخراج شده هر متغير توسط

نمره هاي  Tدر جدول شماره  1آورده شده است و در

عوامل در حد مطلوبي است (که در همه موارد بيش از

جدول شماره  10نظير نمره هاي خام آزمون کيفيت

 0/2است) (جدول شماره .)3

زندگي زناشویي گزارش شده است.

با توجه به اینكه تمامي بارهاي عاملي سؤاالت با مقياس،
بيش از  0/2ميباشد ،ميتوان تحليل عامل را با تأکيد بر
تمامي سؤاالت صورت داد.

06

استاندارد سازي پرسشنامه سنجش کیفیت ازدواج در زوج هاي ساکن شهر تهران /صابري و ابوالمعالی
جدول  :2شاخص کفایت حجم نمونه
 KMOمیزان

تفسیر

0/122

حجم نمونه مكفي ،بسيار مناسب و ایده آل است

جدول :1بررسی میزان کرویت
آزمون کرویت

میزان تقریب مجذور خی

درجه آزادی

سطح معنی داری

تفسیر

آزمون بارتلت

3121/424

203

0/000

کرویت کامل (توزیع نرمال چند متغيري بدست آمده
است).

جدول  :9میزان اشترکات
سواالت

استخراج

سواالت

استخراج

1

0/007

12

0/033

2

0/061

13

0/437

3

0/223

14

0/302

4

0/010

10

0/241

0

0/222

16

0/237

6

0/326

17

0/270

7

0/362

12

0/032

2

0/046

11

0/401

1

0/326

20

0/112

10

0/360

21

0/401

11

0/620

22

0/414

23

0/643

جدول  :1واریانس کل تبیین شده
سؤاالت

استخراج مجموع مجذور بارهای عاملی

ارزش ویژه اصلی
کویل

درصد واریانس

درصد تراکمی

کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

2

1/077

31/463

31/463

1/077

31/463

31/463

1

1/020

6/631

46/014

9

1/200

0/216

01/310

1

1/134

4/121

06/231

5

1/061

4/647

60/227

6

0/123

4/013

64/100

7

0/262

3/747

62/647

8

0/767

3/334

71/121

3

0/701

3/022

70/063

21

0/622

2/703

77/766

22

0/613

2/663

20/421

00
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ادامه جدول  :1واریانس کل تبیین شده
21

0/041

2/326

22/216

29

0/031

2/301

20/120

21

0/424

2/103

27/222

25

0/444

1/132

21/160

26

0/413

1/712

10/102

27

0/313

1/707

12/660

28

0/347

1/002

14/173

23

0/310

1/372

10/044

11

0/300

1/327

16/272

12

0/227

1/247

12/112

11

0/240

1/060

11/123

19

0/122

0/217

100/000

جدول :5بار های عاملی
بار عاملی

شماره سوال

بار عاملی

شماره سوال
23

0/202

1

0/621

12

0/727

7

0/607

4

0/762

11

0/604

2

0/700

22

0/014

2

0/731

6

0/071

13

0/730

3

0/032

11

0/730

17

0/427

1

0/712

12

0/412

14

0/661

16

0/326

10

0/644

0

0/320

10

0/634

21

0/343

20

0/633

1

جدول :6همبستگی نمره آزمون کیفیت از زندگی زناشویی با نمره سوال کل
کیفیت زندگی زناشویی

سوال کلی

**0/663

1

همبستگي پيرسون

0/0001

سطح معتادان دو دامنه

020

020

تعداد

1

**0/663

همبستگي پيرسون

0/000

سطح معتادان دو دامنه

020

تعداد

020
همبستگي در سطح  0/01معنادار

سوال کلي

است**.
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جدول :7همبستگی نمره آزمون کیفیت زندگی زناشویی با آزمون هودسون
کیفیت زندگی زناشویی

آزمون هودسون

*0/301

1

0/021

همبستگي پيرسون

آزمون رضایت زناشویي

سطح معناداري دو دامنه

هودسون

60

60

تعداد

1

*0/301

همبستگي پيرسون

0/021

سطح معناداري دو دامنه

60

تعداد

60

همبستگي در سطح  0/00معنادار است ( آزمون دو

کیفیت زندگی زناشویی

دامنه)*.

جدول  :8شاخص های توصیفی مربوط به کیفیت زندگی زناشویی  91فرد که رضایت زندگی کمی دارند.
کشیدگی

انحراف معیار
کشیدگی

انحراف

کجی

انحراف

واریانس

معیار کجی
-1/100

0/233

0/427

میانگین

استاندارد
-0/460

3/01773

12/144

13/2333

بیشترین

کمترین

نمره

نمره

12/00

27/00

آزمون کيفيت
زندگي
زناشویي

جدول  :3شاخص های توصفی نمره های خام ،استاندارد  zو نمره های استاندارد شده  tآزمون
بيشترین

کمترین

انحراف معيار

کشيدگي

نمره

نمره

0/206

0/001

0/122

-0/240

1/000

1/000

0/0001

1/40

-3/60

Z

0/206

0/001

0/122

-0/240

100/000

10/000

00/0000

64/04

13/11

T

0/206

0/001

0/122

-0/240

160/222

12/66020

71/0273

12/00

34/00

نمره

کشيدگي

خطاي معيار

کجي

انحراف

واریانس

کجي

ميانگين

استاندارد

خام

جدول  :21نمره های خام و نمره استاندارد  Tنظیر آن
نمره استاندارد T

نمره خام

نمره استاندارد T

نمره خام

نمره استاندارد T

نمره خام

42

77

31

06

14

34

41

72

32

07

10

30

41.0

71

33

02

10/0

36

00

20

34

01

16

37

01

21

34/00

60

17

32

02

22

30

61

12

31

03

23

36

62

11

40
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ادامه جدول  :21نمره های خام و نمره استاندارد  Tنظیر آن
03/0

24

37

63

11/0

41

04

20

32

64

20

42

00

26

32/0

60

21

43

06

27

31

66

22

44

07

22

40

67

22/0

40

07/0

21

41

62

23/0

46

02

10

42

61

24

47

01

11

42/0

70

20

42

60

12

43

71

26

41

60/0

13

44

72

27

00

61

14

40

73

27/0

01

62

10

40/0

74

22

02

63

16

46

70

21

03

64

17

47

76

30

04

64/0

12

30/0

00

جدول  :22گزارش های نرم های دهکی و چارکی آزمون کیفیت زندگی زناشویی
چارک ها

نمره خام

دهک ها

62/0000

دهک اول

61/0000

دهک دوم

چارک اول71-

چارک دوم81-

74/0000

دهک سوم

72/0000

دهک چهارم

22/0000

دهک پنجم

20/0000

دهک ششم

22/0000

دهک هفتم

چارک سوم83 -
11/0000

دهک هشتم

14/0000

دهک نهم

12/0000

دهک دهم

در جدول 11نرم هاي به دست آمده آزمون رضایت از

به منظور برآورد پایایي آزمون به روش بازآزمایي این

زندگي زناشویي بر اساس دهک ها و چارک ها گزارش

آزمون روي  60نفر از شرکت کنندگان به فاصله  2هفته

شده است.

اجرا شد ،همبستگي  2بار اجرا با استفاده از روش

پایایی به روش بازآزمایی

همبستگي گشتاوري پيرسون معادل  0/13به دست آمد.
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بحث و نتیجه گیری

 -1نقطه برش باال :نتایج حاصل از روایي تفكيكي

هدف از تحقيق حاضر رواسازي ،پایاسازي و هنجاریابي

(جدول شماره  )2نشان داد که دامنه نمره هاي

مقياس کيفيت زندگي زناشویي ليچتر و کار مالت ()2004

افرادي که به علت عدم رضایت از زندگي

بود .براساس یافته هاي به دست آمده این مقياس براي

زناشویي و مشكالت جدي خانوادگي جهت

تشخيص کيفيت زندگي زناشویي از روایي و پایایي

دریافت خدمات تخصصي به روانشناس مراجعه

رضایتبخشي برخوردار است .با توجه به ضرایب آلفاي

کرده بودند بين  27تا  12قرار داشت ،همچنين

کرونباخ به دست آمده براي کل آزمون این آزمون از

در این پژوهش چارک سوم آزمون کيفيت

همساني دروني رضایت بخشي برخوردار است .به عالوه

زندگي معادل  21و دهک هفتم آن نيز معادل

ضرایب حاصله از بازآزمایي این آزمون نيز مؤید دقت و

 22بود ،بنابراین مي توان گفت که نمره  22در

ثبات نتایج این آزمون در طول زمان است .همانگونه که

این آزمون مي تواند به عنوان نقطه برش براي

ذکر شد ،نتایج تحليل عاملي نشانگر این بود که عامل هاي

تشخيص زوجيني که به علت کيفيت ضعيف

استخراج شده نتوانستند به صورت منطقي ابعاد کيفيت

زندگي زناشویي نياز به مداخله روانشناختي

زندگي را که ليچتر و مالت ( )2004به آن اشاره کرده بود

دارند ،در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر این

جدا کنند و بيشتر سؤال ها زیر یک عامل کلي بارگيري

نقطه برش افرادي را نشان مي دهد که کيفيت

شدند ،به همين علت یک عامل کلي شناسایي شد .با

زندگي زناشویي آنان از  70در صد افراد جامعه

توجه به این که کليه سؤالهاي این آزمون بارعاملي قابل

ضعيفتر است.

توجهي زیر عامل انتخاب شده داشتند ،مي توان نتيجه

 -2نقطه برش پایين :هنجارهاي درصدي در جدول

گرفت که کيفيت زندگي زناشویي یک سازه کلي است که

شماره  11نشان مي دهد که افرادي که نمرۀ آنان

در آن تعهد نسبت به همسر ،حمایت عاطفي ،صميميت،

در این آزمون کمتر از  74است ،کيفيت زندگي

تعهد نسبت به فرزندان ،حل تعارض مثبت و رفتارهاي

زناشویي آنان از  70در صد شرکت کنندگان

مثبت در تعارض زناشویي با یكدیگر همبسته اند و در

بهتر است .بنابراین مي توان گفت براساس

قالب یک سازه کلي مورد مطالعه قرار مي گيرند .به عالوه

دهک هفتم نقطه برش  74و بر اساس چارک

همبستگي نمره این آزمون با آزمون رضایت از زندگي

اول نقطه برش  72براي تشخيص افرادي که

زناشویي هودسون و سؤال کلي در خصوص رضایت از

کيفيت زندگي زناشویي مطلوبي دارند مناسب

زندگي زناشویي معني دار و مثبت بود و مي توان گفت

است ،در این پژوهش به طور متوسط نقطه

که این آزمون مي تواند رضایت از زندگي زناشویي را

برش  73براي افرادي که کيفيت زندگي

پيش بيني کند و از روایي مطلوبي برخوردار است.

زناشویي مطلوبي دارند در نظر گرفته شده

علي رغم روایي و پایایي مطلوب این آزمون است

است.

استفاده از آن به عنوان یک ابزار تشخيصي منفرد توصيه

از این رو مي توان گفت که این آزمون براي اندازه گيري

نمي شود .مانند هر ابزار اندازه گيري دیگري این آزمون

ميزان ،شدت یا دامنه ي مشكالت زن یا شوهر در رابطه

فقط نمونه اي از رفتار را مي سنجد و بهتر است که به

ي زناشویي به عنوان یک ابزار مناسب کاربرد دارد .

منظور اهداف تشخيصي در کنار سایر روشهاي تشخيص

با توجه به اعتبار و پایایي مطلوب این مقياس استفاده از

مانند مصاحبه و مشاهده مورد استفاده قرار گيرد.

آن در زمينه هاي تحقيقي و تشخيص کيفيت زندگي

این آزمون داراي دو نقطه برش باال و پایين است:

زناشویي براي روان شناسان در حوزه هاي تحليل
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مشكالت و اختالفات زوجين ،خانواده و سالمت توصيه

زناشنویي ،مجله روانشناسی ،سنال دهنم ،شنماره ،3

مي شود .از آنجایي که کيفيت زندگي زناشویي با سالمت

پایيز.

روان و بهداشت رواني همبستگي دارد به کارگيري این

 -هومن؛ حيدرعلي ،)1322( ،تحليل هاي چند متغينري،

پرسشنامه براي اندازه گيري کيفيت زندگي زناشویي به

انتشارات پارسا ،تهران.
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Abstract
This study was conducted to examine the psychometric properties of the quality of marital satisfaction scale in
Iran. In a cross-sectional study, 520 couple in Tehran were assessed using Index of marital satisfaction (IMS)
Hudson and quality of marital satisfaction. Data were analyzed with correlation coefficients and factor analysis.
The results of the factor analysis revealed one factor for quality of marital satisfaction. The results of the other
convergent scales showed confirmatory validity and pertinent exploration of the questionnaire. To determine the
reliability, Kronbach,s alpha was used, and it was 0/92. The findings of this study show that the Persian version
of the quality of marital scale is reliable and valid for Iranian couples.
Key words: Marital Quality, Reliability, Validity, Life Satisfaction.
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