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Objectives This study aimed to build a scale of transparency, partnership, validity and reliability and fac-
tor structure it.   
Methods The research method was descriptive in nature. The sample consisted of 345 patients (170 
males and 175 females) in Tehran who were selected using stratified sampling. Transparency scale was 
used for the marital relationship. The internal validity of the method for determining the correlation of 
each question with a total score category was used. The exploratory factor analysis was conducted on 
116 items of scale. Finally, the procedures for internal consistency (Cronbach's alpha and test-retest) and 
validity were used.  
Results The primary factor analysis, 10 factors with eigenvalues greater than 1 were next and factor 
analysis were limited to ten. Based on the content of the article, the ten factors were "emotions", "fi-
nance income", "employment issues", "relationships outside the home", "boundary", "family home", 
"marriage", "leisure", "relationship with family and friends" and "children". The scale had good internal 
consistency (Cronbach's alpha and test-retest reliability within ten days of 0.87, 0.86).  
Conclusion The results showed that the scale transparent relationship of the structure is satisfactorily 
reliable and valid in the Iranian society. It can be said that the self-report scale tool is useful for research 
purposes. This tool can help determine the transparency of the relationships, the possibility of secrecy 
or predict the likelihood of marital infidelity.
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اهداف هدف پژوهش حاضر، معرفی مقیاس شفافیت رابطه زناشویی و بررسي روایی و پایایی و ساختار عاملی اکتشافی آن بود. 
مواد و روش ها طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی بود. جامعه آماری شامل مردان و زنان متأهل شهر تهران بود. نمونه پژوهش به 
تعداد 345 نفر )170 مرد و 175 زن(، با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای تعیین اعتبار درونی از روش محاسبه ضریب 
همبستگی هر سؤال با نمره کل استفاده شد. سپس تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 116 گویه مقیاس اجرا شد. در نهایت، آلفای کرونباخ محاسبه 

و روش های باز آزمون و ارزیابی روایی هم زمان اجرا شدند. 
یافته ها در تحلیل عاملی اولیه، 10 عامل با ارزش ویژه باالتر از 1 به دست آمد و تحلیل عوامل بعدی با محدود شدن به این ده عامل صورت گرفت. 
بر اساس محتوای مادههای مربوط، ده عامل به این صورت نامگذاری شدند: »احساسات و عواطف«، »درآمد و امور مالی«، »مسایل شغلی«، »روابط 
بیرون از خانه«، »مرزبندی«، »خانواده اصلی«، »روابط زناشویی«، »اوقات فراغت«، »رابطه با اقوام و دوستان« و »فرزندان«. همچنین این مقیاس 

از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود )آلفای کرونباخ، 0/87 و پایایی باز آزمایی در فاصله ده روزه، 0/86(.
نتیجه گیری مقیاس شفافیت رابطه زناشویی از ساختار، روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. میتوان گفت که این مقیاس ابزار 
خودگزارشی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و مشاورهای است. این ابزار می تواند با تعیین شفافیت روابط زناشویی، امکان پنهانکاری و یا 

احتمال خیانت زناشویی را بررسی کند. 
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مقیاس شفافیت در رابطه زناشویی

طاهره سعیدی فرد1، الهه نژاد کریم2، نرگس وحیدنیا3، خدابخش احمدی4

مقدمه

و  نارضایتی  طالق،  آمار  افزایش  پی  در  و  اخیر  سال  های  در 
تعارض  های زناشویی، پژوهشگران تالش کرده اند که درک روشنی 
از علل آن به دست بیاورند. آنها دریافته اند که کیفیت رابطه زناشویی 
و مهارت برقراری یک رابطه خوب، نقش مهمی در ارتقای کیفیت 
زندگی زناشویی دارد ]3-1[. براساس آماری که مرکز آمار ایران 
منتشر کرده است، میزان طالق  های ثبت شده در کشور از سال 
1384 تا 1388 رو به رشد بوده است و همچنان در حال افزایش 
است. استان تهران در ثبت واقعه طالق رتبه اول را دارد؛ به طوری 
که تعداد طالق  های ثبت شده در استان تهران در سال 1393، 
32976 مورد بوده است. همین آمار نشان از تهدید افزایش ساالنه 
طالق در پایتخت دارد، که نیازمند توجه بسیاری است. ازدواج، نقطه 
عطفی در زندگی افراد محسوب می شود که چالش ها و بحران  های 

خود را نیز می تواند داشته باشد. این پدیده دارای ماهیت ارتباطی 
عمیقی است و مهارت  های ارتباطی خاصی را می طلبد. گزارش شده 
است که آموزش این مهارت ها تأثیر بسیار مثبتی بر رابطه زناشویی 
دارد ]4[. همچنین سازگاری در روابط زناشویی بر میزان سالمت 
روانی، رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و 
رضایت شغلی زوجین تأثیر می گذارد ]5، 6[. بسیاری از رویکرد  های 
درمانی نیز مداخالت خود را بر ارتباط زوج و تغییر رفتار از طریق 
معطوف کردن توجه همسران به توضیحاتی که برای رفتار یکدیگر 
و توضیحات و معیارهایی که برای رابطه خودشان و برای رابطه در 

کل می سازند، متمرکز کرده اند ]7[. 

یکی از عوامل مهم و اساسی در استحکام ازدواج ها روابط زن و 
شوهر بعد از ازدواج است. برقراری ارتباط برای ازدواج رضایت بخش 
ارتباط مطلوب، یادگیری شریک  ضروری است. الزمه برقراری 
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شدن در افکار و احساس   های همدیگر، ارائه بازخورد های مثبت 
به هم و ابراز قدردانی از یکدیگر است. البته فاش ساختن خود 
می تواند خطرساز باشد زیرا فرد با این کار خود را آسیب پذیر و 

قابل انتقاد می کند ]8[. 

در یک ارتباط زناشویی مثبت، زوج ها از مهارت های ارتباطی 
که  هستند  رفتارهایی  شامل  ارتباطی،  مهارت  های  برخوردارند. 
در  ارتباطی  مهارت  های  وجود  می کنند.  کمک  ازدواج  دوام  به 
و  برابری  این ویژگی ها مشخص می شود:  با  میان زن و شوهر، 
مساوات؛ رشد ارتباطی؛ نزدیکی و وابستگی؛ حل منطقی و عقالنی 
به یکدیگر.  باالخره تعهد و اطمینان نسبت  تعارض و تنش؛ و 
یکی از اجزای مهارت  های ارتباطی که به طور مستقیم با میزان 
سازگاری زناشویی ارتباط دارد، میزان شفافیت در رابطه است. 
زوجینی که میزان سازگاری باالیی دارند، دارای انعطاف پذیری 
باال، شفافیت بیشتر و ابهام کم در ارتباط هستند. زوجین سازگار، 
از یکدیگر کمک می گیرند؛ در رهبری و مدیریت خانواده مشارکت 
می کنند؛ در هنگام تصمیم گیری با یکدیگر مشورت می کنند و 
در تصمیم گیری ها، شرایط همدیگر را لحاظ می کنند؛ در مواجهه 
تفاوت ها حرکت  بیشتر به سوی سازش و کاهش  با مشکالت، 
می کنند. تمامی این ها ناشی از وجود شفافیت در ارتباط است ]9[. 

هر چند وجود میزانی از شفافیت برای رشد طبیعی رابطه و 
سازگاری زوجین الزم است، اما تعیین اینکه چه میزانی از شفافیت 
برای رابطه مطلوب است، مستلزم اجرای مطالعات وسیع خواهد 
بود. میزان راحت بودن و باز بودن زن و شوهر، تعیین کننده میزان 
مطلوب صمیمیت در بین آن هاست. همچنین، میزان توانایی حل 
مشکل با میزان رابطه بین زوجین ارتباط دارد. هر چند صمیمیت، 
محدود به رابطه جنسی نیست؛ ولی صمیمیت و روابط جنسی 
در بین زوجین ارتباط نیرومندی دارند. در همسرانی که دارای 
صمیمیت باالیی هستند و در نتیجه رضایت بیشتری از رابطه شان 
دارند، تفاوت بین فعالیت  های جنسی موردعالقه و فعالیت  های 

جنسی که تجربه می کنند، ناچیز است ]10[. 

باعث  زندگی،  توقعات  عنوان  به  واقعی  انتظارات  دادن  قرار 
پایداری ازدواج می شود. زوجین نمی توانند انتظار داشته باشند 
که همسرشان به تنهایی تمامی نیاز های هر دو آن ها را برآورده 
مسایل  در  دایمی  و  مستمر  سازگاری  نیازها،  رفع  برای  سازد. 
فردی و دوجانبه الزم است ]8[. توجه به نیاز های همسر باید 
حداقل به اندازه توجه به نیاز های خود باشد. مالحظه شده است 
که ابراز عاطفه و محبت باعث افزایش کیفیت روابط زناشویی 
می شود. مهم است که زوجین درباره عقاید خود نسبت به هم، 
عقاید نسبت به روابط زناشویی و عقاید نسبت به اهداف زندگی با 
یکدیگر گفتگو کنند و در این گفتگو توجه خود را نسبت به نیازها، 

عالیق و عقاید دیگری نشان دهند ]8[.

در رابطه زناشویی، افراد نیاز های خود را در ابعاد مختلف از 

جمله عاطفی و جنسی وارد می کنند و انتظار دارند که این نیازها 
به بهترین وجه رفع شوند. زن و شوهر انتظار دارند با شریک 
زندگی خود رابطه دوستانه و صمیمانه و عاری از هرگونه بازی 
و پنهان کاری داشته باشند. هیچ کس دوست ندارد که همواره 
خواسته ها، افکار و احساس  های طرف مقابل خود را حدس بزند 
و در ذهن خود برای رفتار های همسرش معنایی بیابد. بیان این 
موارد از طرف فردی که آن ها را تجربه می کند، درک متقابل را 
تسهیل می کند و موجب همدلی بیشتر می شود. این موضوع در 
ادبیات روانشناسی بارها و با زبان های مختلف مورد توجه قرار 

گرفته است ]11[.

 در کل می توان گفت از آنجا که ارتباط به معنای شیوه رّد 
و بدل کردن اطالعات است و می تواند مستقیم یا غیرمستقیم، 
واضح یا پنهان باشد، مسلماً سالم ترین نوع ارتباط، ارتباط واضح 
ارسال  که  پیام هایی  سالم،  خانواده های  در  و  است  مستقیم  و 
می شوند واضح هستند و عیناً دریافت می شوند ]12[. ابزارهایی 
که برای سنجش رابطه زناشویی ساخته شده اند، عموماً معطوف 
به کلّیت رابطه هستند یعنی به موضوعاتی از این قبیل می پردازند 
که آیا رابطه، نیاز های فرد را ارضاء می کند یا نه؛ این که آیا فرد با 
همسرش احساس صمیمیت می کند یا نه؛ این که آیا زن و شوهر 
تعارض های ارتباطی خود را حل می کنند یا نه و چندین ابزار دیگر. 
اما هیچیک به این موضوع نمی پردازند که آیا اساساً ارتباطی وجود 
دارد یا نه! به این معنا که اساساً بین زن و شوهر انتقال اطالعات 
رخ می دهد یا نه. آیا زوجین خواسته ها، نیازها و انتظارات خود را 
انتقال می دهند و آیا طرف مقابل این خواسته ها، نیازها و انتظارات 
را به درستی و دقیقاً همانگونه که هستند، دریافت می کند یا نه. 
در واقع آنچه مدنظر است، ارتباط یا واژه تبادل1 است نه ارتباط2. 

مقیاس رضایت زناشویی انریچ3 به عنوان یک ابزار معتبر برای 
بررسی رضایت زناشویی به کار می رود ]13[، مبنای ایجاد مقیاس 
شفافیت زناشویی شد. این صورت که ابعاد 12 گانه انریچ شامل 
ارتباط؛  شخصیتی؛  مسایل  زناشویی؛  رضایت  آرمانی؛  تحریف 
رابطه  فراغت؛  اوقات  فعالیت های  مالی،  مدیریت  تعارض؛  حل 
نقش های  دوستان؛  و  خانواده  فرزندپروری؛  و  فرزندان  جنسی؛ 
مساوات طلبی؛ و جهت گیری مذهبی به عنوان حوزه های نیازمند 
شفافیت زناشویی در نظر گرفته شد. خرده مقیاس  های شفافیت 
زناشویی شامل شفافیت در احساس ها و عواطف )21 ماده(، درآمد 
و امور مالی )14 ماده(، مسایل شغلی )6 ماده(، روابط بیرون از خانه 
)10 ماده(، مرزبندی )مسایل شخصی و خصوصی( )19 ماده(، 
خانواده اصلی )8 ماده(، روابط زناشویی )12 ماده(، اوقات فراغت 
)2 ماده(، رابطه با اقوام و دوستان )14 ماده(، و فرزندان )10 ماده( 

1. Communication
2. Relationship
3. Evaluating, Nurturing , Relationship Issues, Communications 
& Happiness

Saeedifard T, et al. Scale of Marital Relationship Transparency. IJPCP. 2016; 22(3):240-251.
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هستند که شفافیت را در ابعاد مختلف. خرده مقیاس  های شفافیت 
زناشویی عالوه بر سنجش میزان رضایت زناشویی، عامل رضایت 

زناشویی نیز هستند ]14[.

بررسی مشکالت  منظور  به  را  پژوهشی  میلر ]15[  و  هنری 
زناشویی انجام دادند که نتایج آن نشان داد رایج ترین مشکالت 
زناشویی در این حیطه ها است: موضوعات مالی )%27(؛ موضوعات 
)%23/6(؛  کودکان  با  برخورد  شیوه های  )%23/8(؛  جنسی 
صمیمیت عاطفی )%18/7(؛ تمیز کردن منزل )%18(؛ و ارتباط 
)%15/3(. داگالس و داگالس ]16[ نیز عدم شفافیت در رابطه 
را یکی از عوامل مؤثر در طالق گزارش کردند. ابزارهایی که در 
زمینه رابطه زناشویی وجود دارد بیشتر به کیفیت کلی رابطه از 
جمله رضایتمندی از رابطه پرداخته اند و کمتر به اینکه اساساً اصل 
ارتباط به معنای انتقال اطالعات رخ می دهد یا نه توجه داشته اند. 
ساخت ابزاری که بتواند میزان وجود ارتباط به معنای واقعی یا 
به عبارت دیگر شفافیت زناشویی را بسنجد می تواند در سنجش 
اینگونه مشکالت زوجی در فرایند مداخله روان درمانی بسیار مفید 
شناسایی  در  می تواند  زناشویی  شفافیت  مقیاس  ساخت  باشد. 
حیطه هایی از ارتباط که دچار مشکل هستند، کمک کننده باشد. 
انجام  برای  برنامه ریزی دقیق تر  به  این حیطه ها  سنجش دقیق 
مداخله درمانی برای بهبود رابطه زوجی در ابعاد مورد نیاز کمک 
کند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در رابطه زناشویی 
و نیز اهمیت ابعاد مختلف رابطه زناشویی، پژوهشگران تصمیم 

گرفتند که مقیاسی برای ارزیابی شفافیت زناشویی تهیه کنند.

روش

پژوهش حاضر در قالب پژوهش توصیفی و تحلیل همبستگی 
انجام شده است. برای اعتباریابی آزمون از روش تحلیل عاملی 
استفاده شد. روایی صوری توسط 15 نفر از متخصصان مشاوره 
دکتری،  مدرک  دارای  روان سنجی  و  خانواده درمانی  و  خانواده 
بررسی شد. این افراد به صورت در دسترس انتخاب شدند. در 
مورد حجم نمونه در مطالعات تحلیل عاملی توافق وجود ندارد 
اما حداقل حجم نمونه برای این مطالعات 200 نمونه گزارش 
شده است ]17[. با این حال به دلیل اینکه باید مالک های ورود 
و خروج رعایت می شد، تعداد 450 پرسش نامه ارائه شد که با در 
نظر گرفتن مالک های مذکور، در نهایت تعداد نمونه به 345 نفر 
رسید. مالک های ورود عبارت بودند از: متأهل بودن؛ داشتن عمر 
ازدواج بین 3 تا 25 سال و زندگی در کنار یکدیگر. مالک های 

خروج عبارت بودند از: نقص در تکمیل پرسش نامه.

ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر عبارت بودند از:

پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ: این پرسش نامه که توسط 
فاورز و اولسون4 ]18[ به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا 

4. Fowerz & Olson

زناشویی ساخته شده،  روابط  پربارسازی  و  و زمینه های قدرت 
در پژوهش های مختلف به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش 
رضایت زناشویی به کار می رود. این پرسش نامه 115 گویه دارد و 
شامل 12 خرده مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قرادادی، رضایت 
زناشویی، موضوع های شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، 
نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، رابطه جنسی، 
ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش های مساوات طلبی و 
جهت گیری عقیدتی است که در یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 
1-5 نمره گذاری می شود. ضریب پایایی آلفای کرانباخ این مقیاس 
0/92 گزارش شده است که بیانگر همگونی ماده های این ابزار 
است ]19[. در ایران اولین بار، همبستگی درونی این آزمون از 

طریق آلفای کرونباخ را 0/93 گزارش شد ]20[.

برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه استفاده شد و این کار، 
توسط پژوهشگر و همکاران به صورت حضوری و خودگزارشی 
به  پژوهشگر  ابتدا  که  بود  این صورت  به  کار  انجام شد. روش 
آزمودنی ها اطالعاتی را در مورد هدف پژوهش ارائه می داد. سپس 
از آنها خواسته می شد که در صورت امکان به سؤال ها پاسخ دهند. 
داده ها با استفاده از شاخص  های آماری همبستگی، تحلیل عاملی، 
چرخش واریماکس، آزمون کفایت نمونه برداری، آزمون کرویت 
بارتلت، مجذور کای، و خط شیب دار برای ارزیابی ارزش ویژه هر 

عامل، تحلیل شدند.

مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند: 1- کلیه 
پاسخ دهنده ها به صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت 
کردند و تمایل خود را شرکت در پژوهش با امضای رضایت نامه 
پیوست شده نشان دادند؛ 2- این اطمینان به آزمودنی ها داده شد 
که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت؛ 3- به منظور رعایت حریم خصوصی، 
نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان ثبت نشد؛ 4- برای اطمینان 

از روند کار، کلیه پرسش نامه ها توسط خود پژوهشگر اجرا شد. 

برای ساخت ابزار پژوهش بر مبنای اطالعاتی که از بررسی 
پیشینه نظری شفافیت رابطه زناشویی به دست آمد، پژوهشگران 
و مشاوره که  روان شناسی  اساتید  و  دانشجویان  با  به مصاحبه 
در این حوزه مشغول به فعالیت بودند، پرداختند. مجموعه این 
مصاحبه ها پایه های اولی های شدند که بر مبنای آنها امکان بررسی 
طبقات یافته شده از پیشینه فراهم آمد. بیشتر مصاحبه ها با اساتید 
دانشگاه بقیه اهلل )عج(، تهران و شهید بهشتی انجام شدند. عالوه 
بر مصاحبه، از دانشجویان خواسته شد که به سؤال  های باز پاسخ 
در مورد تجربه هایی که داشتند پاسخ دهند. تحلیل محتوایی 
پاسخ  های آن ها نیز در ساختن شکل اولیه پرسش نامه شفافیت 
طریق  از  که  اطالعاتی  مجموعه  شد.  استفاده  زناشویی  رابطه 
مصاحبه، مطالعه پیشینه نظری، سؤال  های باز پاسخ و شرح حال 
افراد از شفافیت رابطه زناشویی به دست آمده بود، پس از خالصه 
کردن و حذف موارد تکراری، مورد استفاده قرار گرفتند. گزاره هایی 
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که در وهله اول به این ترتیب استخراج شدند، در حدود 165 
گزاره بودند. پس از بررسی گزاره ها توسط اساتید صاحب نظر، در 
حدود 116 گزاره در مقیاس لیکرت باقی ماند که به صورت زیر 
طبقه بندی شدند: »احساسات و عواطف«، »درآمد و امور مالی«، 
»مسایل شغلی«، »روابط بیرون از خانه«، »مرزبندی«، »خانواده 
و  اقوام  با  »رابطه  فراغت«،  »اوقات  زناشویی«،  »روابط  اصلی«، 

دوستان« و »فرزندان«. 

انریچ  زناشویی  رضایت  مقیاس  از  گزاره ها  طبقه بندی  برای 
عنوان  به  انریچ  مقیاس  خرده مقیاس های  شد.  گرفته  کمک 
حوزه های ارتباطی مهمی که در آنها باید شفافیت وجود داشته 
باشد مد نظر قرار گرفت وگویه ها در این حیطه ها طبقه بندی 
شدند: »احساسات و عواطف«، »درآمد و امور مالی«، »مسایل 
شغلی«، »روابط بیرون از خانه«، »مرزبندی«، »خانواده اصلی«، 
»روابط زناشویی«، »اوقات فراغت«، »رابطه با اقوام و دوستان« و 
»فرزندان«. در مرحله بعد از موادآزمون رضایت زناشویی انریچ، 
برای غنای بیشتر پرسش نامه استفاده شد. در نهایت پرسش نامه 
تحقیق تحت عنوان »پرسش نامه شفافیت زناشویی« ساخته شد.

 یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه به این ترتیب بودند: تعداد 
اعضای  از   )9/50%( نفر  تعداد 175  و  مرد   )1/49%( نفر   170
نمونه زن بودند. میانگین سنی افراد نمونه مورد بررسی 35/63 
با انحراف معیار 9/13 بود. در این میان حداقل و حداکثر سن 
افراد به ترتیب 31 و 56 بوده است. وضعیت تحصیلی افراد به 
این ترتیب بود: 5/9 درصد دارای تحصیالت دیپلم؛ 27/7 درصد 

فوق دیپلم؛ 18/2 درصد کارشناسی؛ 37/7 درصد کارشناسیارشد؛ 
و 9/5 درصد دکتری. 0/9 درصد از شرکت کنندگان تحصیالت 
خود را ذکر نکردند. پرسش نامه دارای 10 مؤلفه نظری به شرح 
زیر است: احساسات و عواطف )21 ماده(؛ درآمد و امور مالی )14 
ماده(؛ مسایل شغلی )6 ماده(؛ روابط بیرون از خانه )10 ماده(؛ مرز 
بندی )مسایل شخصی و خصوصی( )19 ماده(؛ خانواده اصلی )8 
ماده(؛ روابط زناشویی )12 ماده(؛ اوقات فراغت )2 ماده(؛ رابطه با 

اقوام و دوستان )14 ماده(؛ فرزندان )10 ماده(. 

که  داد  نشان  مؤلفه  هر  سؤال  های  درونی  همسانی  بررسی 
مؤلفه های به دست آمده، از همسانی درونی باالیی برخوردارند. 
مؤلفه دوم یا مؤلفه »درآمد و امور مالی« با 14 ماده، باالترین 
ضریب )0/91( و مؤلفه ششم یا مؤلفه »خانواده اصلی«، کمترین 

ضریب )0/72( همسانی را به خود اختصاص دادند

برای بررسی »روایی« پرسش نامه شفافیت رابطه زناشویی، از 
سه روش همبستگی بین خرده آزمون ها، روش تحلیل عاملی 
خرده  بین  همبستگی  روش  در  شد.  استفاده  مالک  روایی  و 
آزمون ها، با توجه به اینکه مقیاس از 10 مؤلفه تشکیل شده است، 
نمره کل هر مؤلفه ساخته شد و سپس نمره کل مقیاس )116 
ماده( محاسبه شد. در نهایت ضریب همبستگی مؤلفه ها با یکدیگر 

و نمره کل مقیاس به دست آمد. 

همان طور که در جدول 1 مشخص شده است کلیه همبستگی های 
بین مؤلفه ها با یکدیگر در سطح P>0/01 معنادار است. بیشترین 
 )r=0/69( »همبستگی بین مؤلفه »مرزبندی« و »روابط زناشویی
و کمترین همبستگی بین دو مؤلفه »خانواده اصلی« و »فرزندان« 

جدول 1. ماتریس همبستگی ده مؤلفه نظری و نمره کل مقیاس شفافیت رابطه زناشویی.

1234567891011مؤلفه ها

-احساسات و عواطف 

-**0/56درآمد و امور مالی 

-**0/49**0/45 مسایل شغلی 

-**0/51**0/49 **0/46روابط بیرون از خانه 

-**0/56**0/48**0/46**0/56مرز بندی 

-**0/64**0/51 **0/48 **0/49**0/45 خانواده اصلی 

-**0/49**0/69 **0/48**0/49**0/47 **0/45روابط زناشویی 

-**0/55**0/58**0/49 **0/54**0/50**0/61 **0/55اوقات فراغت

-**0/50**0/58**0/49**0/48 **0/51**0/57**0/51 **0/49رابطه با اقوام و دوستان

-**0/48**0/47**0/51**0/44**0/47**0/54**0/53**0/58**0/53 فرزندان 

**0/61**0/56**0/49**0/68**0/63**0/66**0/58**0/66**0/48**0/62نمره کل مقیاس

P>0/01مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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)r=0/44( مشاهده می شود. در مجموع، کلیه مؤلفه ها با نمره کل 
مقیاس، ضرایب همبستگی متوسطی نشان می دهند.

برای بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( پرسش نامه از تحلیل 
مولفه اصلی با چرخش واریماکس در سطح ماده استفاده شد. 

آزمون کفایت نمونهبرداری نشان داد که نمونه موردنظر برای 
آزمون  همچنین   .)KMO=0/85( است  مناسب  عوامل  تحلیل 
کرویت بارتلت با درجه آزادی df=6328، و مجذور کای تقریبی 
)χ2=26825/86( در سطح P>0/0001 معنادار است. لذا می توان 
تحلیل عوامل را گزارش کرد. نمودار سنگریزه و مقادیر ارزش های 

تصویر 1. نمودار شیبدار براساس ارزش ویژه و تعداد مؤلفه ها.

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

جدول 2. مشخصه های آماری اولیه )قبل از چرخش( پرسشنامه شامل ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده.

درصد تجمعی واریانس تبدیل شدهدرصد واریانس تبیین شدهارزش ویژهمؤلفه ها

122/7020/0920/09

28/277/3227/41

34/724/1731/59

43/963/5035/09

53/773/3338/43

63/032/6841/12

72/832/5143/63

82/692/3846/01

92/392/1248/14

102/101/8650/00

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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ویژه باالتر از یک نشان داد که 10 عامل قابل استخراج هستند. 
دامنه ارزش اشتراکات 0/52 تا 0/83 بود. در مجموع 10 عامل 
مذکور، 50 درصد واریانس را تبیین می کنند. در نمودار 1، خط 

شیب دار ارزش ویژه هر عامل را نشان می دهد.

همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود، در میان عاملها، عامل 
یک با ارزش ویژه 22/70 بیشترین درصد واریانس تبیین شده را 
به خود اختصاص می دهد )20/09 درصد(. در مجموع 10 عامل 
موجود در حدود 50 درصد واریانس آزمون را تبیین می کنند که 
نسبتاً درصد قابل توجهی است. در جدول 3 مشخصه های نهایی 

آماری تحلیل عوامل ارائه می شود. 

نتایج ارائه شده در جدول پس از چرخش واریماکس حاکی از آن 
است که ارزش ویژه عامل اول برابر با 8/98 است و بنابراین عامل 
عمده در تحلیل عوامل محسوب می شود. در مجموع 10 عامل 
در حدود 50 درصد واریانس موجود را تبیین می کنند. در ادامه 
برای مشخص شدن این موضوع که از 10 عامل به دست آمده، هر 
کدام از چه ماده هایی تشکیل شده اند، ماتریس عاملی، عامل های 
چرخش یافته مجموعه 116 ماده به شیوه واریماکس در جدول 4 
گزارش شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود، 
عامل اول از 21 ماده، عامل دوم از 14 ماده، عامل سوم از 6 ماده، 
عامل چهارم از 10 ماده، عامل پنجم از 19 ماده، عامل ششم از 8 
ماده، عامل هفتم از 12 ماده، عامل هشتم از 2 ماده، عامل نهم از 
14 ماده و عامل دهم از 10 ماده تشکیل شده است. در نهایت با 
توجه به ماده هایی که تحت هر عامل قرار گرفته است، 10 عامل 

بدین شرح گزارش می شود: 

عامل اول از 21 ماده با دامنه بار عاملی بین 0/51 تا 0/82 

تشکیل شده است. با توجه به ماهیت سؤال های تشکیلدهنده 
عامل اول، این عامل را میتوان با عنوان »احساسات و عواطف« 
نامگذاری کرد. عامل دوم از 14 ماده با دامنه بار عاملی بین 0/48 
تا 0/75 تشکیل شده است. با توجه به سؤال های مربوط، می توان 
عامل دوم را با عنوان »درآمد و امور مالی« نامگذاری کرد. عامل 
سوم از 6 ماده با دامنه بار عاملی 0/66 تا 0/76 تشکیل شده است. 

با توجه به سؤال هایی که در زیر عامل سوم قرار می گیرند، می توان 
آن را به عنوان عامل »شغلی« نامگذاری کرد. عامل چهارم با دامنه 
بار عاملی 0/44 تا 0/71 را می توان خرده مقیاس »روابط بیرون از 
خانه«، عامل پنجم با دامنه بار عاملی 0/48 تا 0/73 را »مرزبندی 
مسایل شخصی و خصوصی«، عامل ششم با دامنه بار عاملی 0/49 تا 
0/71 را »خانواده اصلی )مبدا(«، عامل هفتم با دامنه بار عاملی 0/64 
تا 0/80 را »روابط زناشویی«، عامل هشتم با دامنه بار عاملی 0/70 تا 
0/72 را »اوقات فراغت و فعالیت های اجتماعی«، عامل نهم با دامنه 
بار عاملی 0/57 تا 0/87 را »رابطه با اقوام و دوستان« و عامل نهایی 

با بار عاملی بین 0/51 تا 0/76 را »فرزندان« قلمداد کرد. 

ماتریس بار های عاملی موجود در جدول 4 نشان می دهد که 
تمام بار های عاملی استخراج شده باالتر از 0/40 هستند و توزیع 

ماده ها در خرده مقیاس ها با آزمون اصلی مطابقت دارد. 

برای بررسی »اعتبار« مقیاس 116 ماده ای، همسانی درونی 
)ضریب آلفای کرونباخ( به صورت جداگانه در مردان، زنان و کل 
شرکت کننده ها محاسبه شد، که در جدول 5 گزارش شده است. 
برای بررسی ثبات پرسش نامه نیز از روش باز آزمایی استفاده شد. 
به این منظور 60 نفر از شرکت کننده ها در یک بازه زمانی 10 
روزه مجدداً به سؤال  های مقیاس پاسخ دادند و ضریب همبستگی 

جدول 3. مشخصه های نهایی آماری بر پایه پردازش ده عامل )چرخش واریماکس( با ارزش ویژه باالتر از 1.

درصد تجمعی واریانس تبدیل شدهدرصد واریانس تبیین شدهارزش ویژهمؤلفه ها

18/987/947/94

27/496/6314/58

36/465/7220/30

45/775/1125/41

55/494/8630/27

65/314/7034/98

74/854/2939/27

84/393/8843/16

94/113/6446/80

103/052/7049/51
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پیرسون بین نمرات حاصل از دو بار اجرای پرسش نامه محاسبه 
شد. تعداد مواد، و ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی هر کدام از 
مؤلفه های سه گانه در جدول 5 آورده شده است. همان طور که 

مالحظه می شود تمام ضرایب بازآزمایی معنادار هستند.

بحث

بررسی ماتریس همبستگی مؤلفه های ده گانه با یکدیگر و کل 
مقیاس نشان داد که مؤلفه »روابط زناشویی« با همبستگی 0/68، 

جدول 4- نتایج بارهای عاملی تحلیل مؤلفه اصلی پس از چرخش واریماکس.

12345678910مادهخرده مقیاس

احساسات و عواطف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41

0/82
0/68
0/51
0/62
0/61
0/68
0/80
0/62
0/67
0/66
0/60
0/62
0/60
0/72
0/63
0/71
0/53
0/77
0/67
0/79
0/73

درآمد و امور مالی

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0/57
0/60
0/75
0/73
0/58
0/56
0/58
0/64
0/65
0/65
0/58
0/57
0/53
0/48

شغلی

34
35
36
37
38
39

0/73
0/76
0/71
0/71
0/71
0/66
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12345678910مادهخرده مقیاس

روابط بیرون از خانه

42
43
44
45
46
47
48
49
52
53

0/65
0/48
0/67
0/71
0/52
0/45
0/47
0/44
0/56
0/63

مرزبندی )مسایل شخصی و 
خصوصی(

50
51
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

0/50
0/66
0/57
0/65
0/52
0/65
0/65
0/54
0/56
0/48
0/63
0/67
0/59
0/73
0/67
0/61
0/68
0/65
0/66

خانواده اصلی )مبدأ(

54
55
56
57
58
59
60
61

0/71
0/64
0/49
0/53
0/62
0/64
0/70
0/59

روابط زناشویی

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

0/70
0/75
0/76
0/69
0/80
0/64
0/77
0/71
0/65
0/66
0/73
0/71
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دارای باالترین مقدار همبستگی و مؤلفه »درآمد و امور مالی« با 
مقدار 0/48، پایین ترین مقدار همبستگی را با کل آزمون داشتند. 
تمامی این ضرایب همبستگی در سطح P>0/01 معنادار بودند. 
بررسی اولّیه مؤلفه ها و سؤال  های آزمون شفافیت رابطه زناشویی 
نشان داد که آزمون مورد نظر از اعتبار مقدماتی باالیی برخوردار 
است. برای برآورد روایی سازه آزمون مورد نظر، تحلیل عاملی 
از نوع اکتشافی بر روی 116 ماده این آزمون انجام گرفت. در 
بررسی اولیه در این آزمون نشان داده شد که پس از چرخش و با 
در نظر گرفتن نمودار خط شیبدار و ارزش ویژه باالتر از 1، تعداد 
10 عامل برجسته و مهم پیدا شدند که در حدود 50 درصد از 

واریانس کل آزمون را به خود اختصاص می دادند. 

اول  نتیجه گرفت، عامل  از جدول 4 می توان  همان طور که 
بار  از 21 گویه تشکیل شده است که  »احساسات و عواطف« 
این  است.  نوسان  تا 0/82 در  بین 0/51  عاملی سؤال های آن 
عامل دربرگیرنده گویه هایی درباره ابراز احساس ها و بیان عواطف 
زوجین نسبت به یکدیگر است. عامل دوم »درآمد و امور مالی« 
از 14 ماده تشکیل شده است که بار عاملی مواد آن از 0/48 
تا 0/75 در نوسان است. این عامل دربرگیرنده آگاهی زوجین 
از مسایل مالی یکدیگر است. عامل سوم، »مسایل شغلی« از 6 

ماده تشکیل شده است و بار عاملی ماده های آن از 0/66 تا 0/76 
است. گویه های این عامل بیانگر میزان آگاهی فرد از امور شغلی 
همسرش )مانند ترفیع و مأموریت( است. عامل چهارم، »روابط 
بیرون از خانه« از 10 ماده تشکیل شده است و بار عاملی ماده های 
آن از 0/44 تا 0/71 است. گویه های این عامل بیانگر میزان آگاهی 

فرد از روابط همسرش در بیرون از خانه است. 

و  است  شده  تشکیل  ماده  از 19  »مرزبندی«  پنجم،  عامل 
این  گویه های  است.  تا 0/73  از 0/48  آن  ماده های  عاملی  بار 
عامل بیانگر میزان آگاهی فرد از برنامه های شخصی، اطالعات 
حساب های شخصی، ایمیل و مسایل دیگر بسیار خصوصی همسر 
است. عامل ششم »خانواده اصلی« از 8 ماده تشکیل شده است و 
بار عاملی ماده های آن از 0/49 تا 0/71 است. گویه های این عامل 
بیانگر میزان آگاهی زوجین نسبت به خانواده همسر است. عامل 
هفتم »روابط زناشویی« از 12 ماده تشکیل شده است و بار عاملی 

ماده های آن از 0/64 تا 0/80 است. 

گویه های این عامل بیانگر میزان آگاهی زوجین از تمایالت 
با همسر است. عامل هشتم »اوقات فراغت و  و رابطه جنسی 
فعالیت های اجتماعی« از 2 ماده تشکیل شده است و بار عاملی 

12345678910مادهخرده مقیاس

اوقات فراغت و فعالیت های 
اجتماعی

74
75

0/72
0/70

رابطه با اقوام و دوستان

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

0/76
0/79
0/57
0/57
0/59
0/68
0/76
0/66
0/71
0/87
0/86
0/77
0/76
0/58

فرزندان

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0/69
0/60
0/63
0/57
0/52
0/74
0/70
0/76
0/67
0/51
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ماده های آن 70/ تا 0/72 است. گویه های این عامل بیانگر میزان 
آگاهی فرد از نحوه گذران اوقات فراغت همسرش است. عامل 
نهم، »رابطه با اقوام و دوستان« از 14 ماده تشکیل شده است و 
بار عاملی ماده های آن از 0/57 تا 0/87 است. گویه های این عامل 
بیانگر میزان آگاهی زوجین از احساس  های همسرشان در مورد 
برقراری رابطه با اقوام و دوستانشان است. عامل دهم، »فرزندان« 
از 10 ماده تشکیل شده است و بار عاملی ماده های آن از 0/52 
تا 0/76 است. گویه های این عامل بیانگر میزان آگاهی و اشتراک 

نظر زوجین در مورد نحوه ارتباط درست با فرزندان است.

در راستای مطالعه فاورز5 و اولسون6 ]18[ است که ابعاد پاسخ 
قرادادی، رضایت زناشویی، موضوع های شخصیتی، ارتباط زناشویی، 
حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، رابطه 
جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش های مساوات طلبی 

و جهت گیری عقیدتی را ابعاد مهم رابطه زناشویی دانستند.

همچنین با پژوهش هنری و میلر ]15[ نیز که حیطه های 
مهم رابطه زناشویی را شامل موضوعات مالی، موضوعات جنسی، 
شیوه های برخورد با کودکان، صمیمیت عاطفی، تمیز کردن منزل 

و ارتباط دانستند، همسویی دارد.

بررسی اعتبار )پایایی( آزمون حاضر به کمک آلفای کرونباخ 
نشان داد که تمامی خرده مقیاس ها از اعتبار کافی برخوردارند 

5. Fowerz 
6. Olson

ابزاری  عنوان  به  را  آتی  پژوهش های  در  استفاده  پتانسیل  و 
نکته الزم است که برخی  این  با کفایت دارند. ذکر  و  مناسب 
را  آن  نتایج  تعمیم پذیری  حاضر،  پژوهش  محدودیت های  از 
محدود می کند. اول این که نتایج مطالعه همچون بسیاری از 
مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزار های خودگزارشی )به جای 
مطالعه رفتار واقعی( ممکن است مشارکتکنندگان را به استفاده 
از شیوه های کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی ناشی از 
بی کفایتی فردی ترغیب کند. دوم، نمونه پژوهش شامل مردان 
و زنان متأهل شهر تهران بود، افراد با سایر مشاغل و طبقات 

اجتماعی در نمونه پژوهش حضور نداشتند. 

نتیجه گیری

در پایان، با در نظر گرفتن اهدافی که مقیاس شفافیت رابطه 
این مقیاس می تواند  زناشویی دنبال می کند، می توان گفت که 
ابزار  یک  مانند  متعددی  موارد  در  گروهی  یا  فردی  به صورت 
تشخیصی در زمینه مشاوره خانواده و زوج درمانی مورد استفاده قرار 
گیرد. از این ابزار می توان برای مقاصد پژوهشی در زمینه مسایل 

زناشویی، خانواده و روابط نزدیک بین افراد مختلف استفاده کرد. 

سپاسگزاري

از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش که با شکیبایی و بردباری 
با ما همکاری کردند، قدردانی می شود. بنا به اظهار نویسنده مسئول 

مقاله، حمایت مالي از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.
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جدول 5. ضرایب آلفای کرونباخ و باز آزمایی مؤلفه های مقیاس شفافیت رابطه.

مؤلفه
آلفای کرونباخ

تعداد افرادضرایب بازآزمایی
کلزنمرد

0/850/800/880/72345احساسات و عواطف

0/810/860/910/70345درآمد و امور مالی

0/830/800/840/73345شغلی

0/730/790/760/78345روابط بیرون از خانه

0/830/820/850/84345مرزبندی )مسایل شخصی و خصوصی(

0/770/740/720/68345خانواده اصلی )مبدا(

0/860/910/900/73345روابط زناشویی

0/860/770/830/88345اوقات فراغت و فعالیت های اجتماعی

0/870/830/850/91345رابطه با اقوام و دوستان

0/710/790/770/77345فرزندان

0/890/850/870/86345نمره کل
**P>0/01مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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