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 چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت، آماده سازی و هنجاریابی مقیاس توافق  :هدف

باشد تا بر اساس آن  سنج پیش از ازدواج، منطبق با فرهنگ جامعۀ ایران، می

 . بتوان میزان موفقیت و عدم موفقیت در ازدواج را پیش بینی نمود

 با در نظر گرفتن اصول مربوط به ساخت پرسشنامه و تعیین اعتبار ظاهری: روش

ای ساخته شد و به همراه پرسشنامۀ رضایت زناشویی  و محتوایی، پرسشنامه

گیری در  با استفاده از شیوۀ نمونه. اینریچ بر روی گروه نمونه اجرا گردید

نفر از  45زوج شامل  831نفر در قالب 672ای در برگیرنده  دسترس، نمونه

 52، %(1/23)هل نفر زوجین متأ 872، %(2/81)زوجینی که قصد ازدواج دارند 

برای تجزیه و تحلیل . انتخاب شدند%( 7/82)نفر زوجینی که قصد طالق دارند 

های تحلیل عاملی،  از روشپس از بررسی اعتبار محتوایی پرسشنامه، ها  داده

، آزمون کروسکال تحلیل واریانس ضریب همبستگی اسپیرمن ،αتعیین ضریب 

 .ستفاده شده استو ا مستقل و تحلیل رگرسیونtوالیس، آزمون 

دهد  های بدست آمده در پژوهش حاضر نشان می نتایج حاصل از یافته :نتایج

سنج پیش از ازدواج به لحاظ روایی و پایایی از اعتبار باالیی  که پرسشنامۀ توافق

سنج پیش از  پرسشنامۀ توافق. همسانی درونی کافی را داردبرخوردار است و 

آیین مراودات و عبارت و در قالب چهار مقیاسِ  61ازدواج متشکل از 

امور سیاسی و ، (α=16/0)تفاهمات و تبادل احساسات، (α=14/0)تفریحات 

ضریب . ساخته شده است (α=11/0) امور تعلیم و تربیتیو (α=77/0) اجتماعی

مدل رگرسیون، طول مدت . محاسبه گردید 18/0آلفای کل پرسشنامه معادل 

 .ازدواج و یا نامزدی را به عنوان متغیر پیش بین معرفی کردآشنایی قبل از 

Abstract: 

The objective of the present study was to construct, 

prepare, and normalize a premarital agreement scale 

adapted to the Iranian culture in order to predict the rate 

of marital success. Using convenient sampling, a sum of 

286 subjects (%50 females and %50 males) took part in 

the study. The subjects were placed in three groups, 

comprised of premarital (%19/6), marital (%63/8) and 

divorced couples (%16/7). Considering the principles of 

constructing a questionnaire and determining the face 

validity and content validity, the Premarital Agreement 

Questionnaire (PAS) was prepared and then along with 

Enriching and Nurturing Relationship Issues, 

Communication and Happiness (ENRICH) was 

administered on the three sample groups. Upon appraisal 

of the questionnaire's validity, using factor analysis, data 

from the three groups were then compared and further 

analyzed statistically by one-way analysis of variance, 

Kruskal Wallis test, Spearman correlation coefficient, t 

test and regression analysis. The findings showed that 

PAS has suitable reliability and validity. The results of 

factor analysis provided four subscales: 1. Interactions 

and Recreations (α=0.82), 2. Understanding and 

Emotional Exchange (α=0.85), 3. Political and Social 

Affairs (α=77), and 4. Education and Training of 

children (α=0.88). The total alpha level for the whole 

questionnaire was computed as 0.91. Furthermore, 

according to regression model, the duration of 

engagement period was identified as a predictor variable 

for success in marriage. 

 پرسشنامه، هنجاریابیساخت ، یسنج توافق :ها  کلید واژه
Keywords: Agreement Scale; Construction of 
Questionnaire; Normalizing 
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 مقدمه

شده است، مفهومی که در رابطه با بقای ای آفرینش در جاودانگی خلقت مطرح زوجیت به عنوان یکی از مفاهیم اصلی و پایه

تر  شناسی با سطحی عمق یافته انسان نیز به عنوان مخلوقی برتر و دارای قدرت درک مفهومی و زیبایی. کلیه موجودات زنده کاربرد دارد

گردد،  ت آدم و حوا بر میبه زمان خلق و تفکر در رابطه با زوجیت انسانیشاید بتوان گفت تعمق . در تعامل با مفهوم زوجیت قرار دارد

با گذر زمان و تغییر و تحوالت اجتماعی و  .جایی که خالق هستی آیت به آفرینش یک زوج برای هرکس از جنس خودش نمود

ای که امروز، یکی از به گونه ،فرهنگی در سرزمین آدمیان، موضوعیت تأهل و ازدواج نیز دستخوش تغییر و تحول بوده و هست

 . باشدهای هر فرد ازدواج او میمهمترین انتخاب

است که برای  موضوعاتیترین متخصصین علوم انسانی بر این باورند که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن از اساسی

 ،بر اساس نظر اریکسون. (3،8140اریکسون ؛6،8140مازلو ؛8160 ،8فروید) رشد شخصیت سالم و سازگاری فرد الزم و ضروری است

ی صمیمیت در برابر در خود فرو رفتگی و سالگی در مرحله رشد 50الی  68در سنین بین  اجتماعی،-از نظر مراحل رشد روانی افراد

ک در این تمایل به ازدواج و تشکیل زندگی مشتر. افراد در این مرحله به دنبال شریک زندگی خود می گردند. انزوا قرار می گیرند

 دهند که آمار متقاضیان طالق نیز در این سنین باال و این در حالی است که آمارها نشان می (8140اریکسون،) رسد سنین به اوج خود می

زای خوشآیند زندگی تلقی می شود و در رتبه بندی رویدادهای  ازدواج به عنوان یک رویداد استرس .(8314مرکز آمار ایران ) است

مشاوران و روانشناسان در کار بالینی  .به خود اختصاص می دهدرا واحد  800واحد استرس از  40، (8127) 5استرس زای هولمز و راهه

بعد از . مواجه می باشند و یا به دلیل عدم انتخابی مناسب دچار بحران شده اند، با افرادی که قادر به سازگاری با این میزان استرس نیستند

آید که همگی نیازمند توانایی سازگاری و تطابق  ماعی، روابط بین فردی طرفین بوجود میازدواج تغییراتی در سبک زندگی، روابط اجت

گی خاصی داند و شیوۀ زن هریک از زوجین در شرایط رشدی منحصر به فردی پرورش یافته ،از طرف دیگر. پذیری روزافزون می باشند

تحت این . اند که در واقع متفاوت از فردیت فرد دیگر است قرار داده داجتماعی پیش روی خوو ها و باورهای فردی  مشتمل بر ارزش

های اولیۀ  شرایط به اشتراک گذاشتن زندگی با فردی دیگر که از عقاید، باورها و فرهنگ متفاوت برخوردار است، بخصوص در سال

به دلیل اهمیت . ها را در بر خواهد گرفت هایی ایجاد می کند که به نوعی تمامی زندگی زوج ازدواج، کار آسانی نیست و پیچیدگی

گیری روابط عاطفی و ازدواج، عوامل موثر در بقا و ماندگاری، میزان رضایتمندی و  موضوع، از دیرباز بررسی عوامل موثر در شکل

فی جهت بررسی و ابزارهای مختل اند همچنین عوامل دخیل در شکست در ازدواج  در تمامی جوامع انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته

در کشورهای مختلف مورد های اخیر  یکی از ابزارهای مرتبط که در دهه .گیرند اند و مورد استفاده قرار می علمی آنها ساخته شده

اهمیّت ساخت این ابزارها زمانی در  .سنجند ، ابزارهایی هستند که میزان توافق طرفین ازدواج را پیش از ازدواج میگیرد استفاده قرار می

ی آمادگی پیش  پرسشنامه ار هازیکی از این اب. آمریکا مورد توجه قرارگرفت که آمارها افزایش میزان طالق را در آن جامعه نشان داد

(PREPARE)  از ازدواج و ارتقاء رابطه
به عنوان  (6000اولسون و اولسون، ) 8177و همکاران در سال  2بود که توسط اولسون 4
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آنان گزارش دادند این ابزار بیش از آنکه وسیله ای برای . روابط و شخصیت زوجین قبل از ازدواج ساخته شدابزاری جهت ارزیابی 

برای زوجین تا در مورد حیطه هایی که الزم است به آنها توجه کنند  باشدراهنمایی  می تواند پیش بینی موفقیت در ازدواج  باشد،

 814نیز از آن اقتباس شد دارای  (ENRICH)  این پرسشنامه که بعدها پرسشنامه رضایت از ازدواج انریچ . آگاهی بدست آورند

 84و شامل چهار خرده مقیاس شخصیتی برای کمک به مشاورین برای شناسایی شخصیت زوجین، خرده مقیاس بود  60سؤال در قالب 

گیری مذهبی، روابط  جهت های تفریحی، رتباطات، مدیریت مالی، فعالیتخرده مقیاس مرتبط با روابط بین فردی مانند حل تعارض، ا

عالوه بر پرسشنامه . است ها آل ایدهها و یک مقیاس هم مربوط به تحریف  جنسی، فرزندان، اقوام و دوستان و برابری نقش

(PREPARE)1، دو پرسشنامۀ دیگر تحت عناوین
(FOCCUS)  و پرسشنامه ارزیابی رابطه 

1
(RELATE)  نیز ساخته شدند که

 (. 6006 83و نیکولز 86، توفان88، نیوول80الرسون) دانند همگی برگرفته ازعواملی هستند که تحقیقات آنها را مؤثردر بقای ازدواج می

اند  ازدواج از گذشته تا به امروز انجام گرفتهرضامندی و یا ناخرسندی در  گستره تحقیقاتی که در رابطه با عوامل مؤثر در

خانگی پیش از  همسر، هم اشتغال به کاراز قبیل  هایی مؤلفهدر تحقیقی ( 6008) 85استنلی. اند های نسبتاً هماهنگی را نشان داده یافته

، نارضایتی از عادات و و ازدواج مجدد های تفریحی، اختالف در روابط جنسی، طالق والدین، سابقۀ طالقازدواج، اختالف در فعالیت

از عوامل  را درآمدهای مالی و بارداری قبل از ازدواجداشتن  جدا نگه، اختالف در اعتقادات مذهبی، های شخصیتی همسر ویژگی

در مورد عوامل مؤثر در افزایش ( 6006)84دتوننتایج مطالعات هی .ازدواج و گرایش به طالق معرفی کرد خطرساز در نارضایتی از

 به پایبندی بیشتر درپایداری ازدواج در آمریکا نیز نشان داد که سطح تحصیالت باالتر و افزایش نسبی سن ازدواج به دلیل بلوغ بیشتر 

سانی در نژاد و و ناهمخانگی  این در حالی است که، افزایش تجارب جنسی و بارداری پیش از ازدواج، هم. ازدواج کمک می کند

در تحقیقی طولی بر روی  (8111) و همکاران 82ویلیامز .نمایند مذهب از جمله عواملی هستند که در بقای ازدواج اختالل ایجاد می

برای این . پرداختند آنها ای متأهل از یکسال تا هشت سال پس از ازدواج، به بررسی ادراک زوجین از دالیل ماندگاری ازدواجه زوج

گذراندن وقت با همسر و دانستن دربارۀ برنامه های آینده،  "کرد؟چه چیزی بیشترین کمک را "که،  کردند ها سؤال می منظور از زوج

 ها یا مشاوران ها صحبت کردن با کشیش پس از آن، زوج. های رضامندی در ازدواج را به خود اختصاص داد دو مورد از باالترین مؤلفه

ها شرکت  های هفتگی با دیگر زوج مند بودند تا در جلسات فردی و برنامه آنها عالقه. دانستند می ماندگاری در ازدواج را دومین عاملِ

برقراری : شامل 87ویلیامز و همکارانش دریافتند که پنج مؤلفۀ اصلی .های گروهی قائل بودند کنند و ارزش باالیی برای آن بحث

ویلیامز و همکاران، )ماندگاری در ازدواج می باشند   از عوامل مهم 66و مذهب 68، داشتن فرزند60توانایی حل تعارض، 81، تعهد81ارتباط
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کیفیت ازدواج اشاره کرده  ارتقای نیز به تأثیر همسانی مذهبی زوجین در( 6002) 64مِیرز  (.6005، 65و هیل 63به نقل از برون؛ 8111

به وجود باورهای مشترک در مورد تقسیم کار خانه در جلوگیری از ازهم پاشیدگی ( 6002) 62هومان  متریوتدر جایی دیگر   .است

نفر در آمریکا انجام داد دریافت که عدم تفاهم در باورهای مربوط  8031ای که بر روی او در مطالعه. روابط زناشویی اشاره کرده است

 .  باشداند، از عوامل مؤثر در از هم پاشیدگی روابط آنان میاشتهخانگی دکه تجربۀ هم هایی به تقسیم کار خانه، حتی در زوج

رستمی، . های انجام شده در کشورهای دیگر، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز به یافته های مشابهی دست یافته اندهمسو با پژوهش

که تمایل به جدایی ندارند در شهر  هایی طالق با زوجهای خواهان های زوجای به مقایسه شباهتدر مطالعه (8313) شکرکن و عطاری

ها شامل نگرش به شیوۀ فرزندپروری و های هنری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیگری نگرشها از قبیل ارزشاهواز از دو منظر ارزش

های هنری و اقتصادی و  ارزشهای عادی در نتایج تحقیق نشان دادند که شباهت زوج. اندگرایی پرداختهآموزش و نگرش خانواده

های بدست آمده از  یافته. از شباهت زوجهای متقاضی طالق استگرایی و نگرش به آموزش فرزندان بیش  همچنین در نگرش خانواده

شکاف سنی، ناهمسانی تحصیلی، ناهمسانی : اجتماعی مؤثر بر طالق، مواردی از قبیل -در بررسی عوامل روانی( 8314)پژوهش تمیمی 

می، نوع منزل مسکونی، تعداد اوالد، طول مدت ازدواج، سن ازدواج، سابقۀ طالق، انگیزۀ ازدواج، نارضایتی از پوشش و ظاهر همسر، قو

، مشاجره درون خانوادگی، دخالت اقوام و ناهمسانی در پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی در بین افراد متقاضی طالق با افراد متأهل

   .ا نشان داده استتفاوت معناداری ر

اهمیت گرایش به تحقیقاتی از این دست در ایران نیز همچون دیگر کشورها به موجب گزارشات مربوط به نرخ افزایشی آمار 

افزایش در آمار % 60ایران با  ،8314تا  8310بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در بازۀ زمانی .باشد می در سالهای اخیر طالق

عرض مدت یک سال ، یعنی تنها در 8314تا  8315این درحالیست که ازسال . افزایش در آمار طالق مواجه بوده است% 5/44ازدواج و 

سالنامه آماری ). درصد کاهش گزارش شده است% 6/8افزایش داشته است و در عوض آمار ازدواج با % 81/80آمار طالق در ایران 

در حدود یک میلیون نفر در استان  8315براساس آمار ارائه شده توسط مدیرکل اموراجتماعی استان تهران، تنها در سال (. 8314کشور، 

مورد ازدواج و  881،446در این سال تنها در استان تهران . اند ی طالق آسیب دیده تهران به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از واقعه

اگر (. 8314درگاه، )فقره طالق انجام پذیرفته است  14گزارش شده است، به عبارتی در هر روز بطور متوسط  مورد طالق 66،513

متوسط حاصل هر ازدواج را تنها یک فرزند فرض کنیم، آنگاه آمار طالق معادل تعداد فرزندانی است که ساالنه دچار عوارض کوتاه 

تا آبان  8374ه گزارش مرکز آمار ایران، تنها ظرف مدت ده سال یعنی از آبان ماه ب. گردند مدت و بلند مدت این آسیب اجتماعی می

این در . به آمار زنان بدون همسر بر اثر طالق افزوده شده است% 42به آمار مردان بدون همسر بر اثر طالق و % 1/41به میزان  8317ماه 

به آمار زنان دارای همسر افزوده شده % 4/5ان دارای همسر افزایش و به آمار مرد% 3/61ی زمانی، در حدود  حالیست که در همین بازه

 880، 17سازمان ثبت احوال در سال خام اساس آمار بر ،معاون مرکز اطالعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنانی  به گفته .است

 4/86، 17نسبت طالق به ازدواج در سال . درصد افزایش داشته است 816، 74مورد طالق ثبت شده که نسبت به سال  480هزار و 

نگاه اجمالی به اعداد و ارقام مذکور،  .(8311شیعه نیوز،آبان ) درصد افزایش داشته است 6/41، 74درصد بوده است که نسبت به سال 

در ایران، باال رفتن سن  ایش آمار طالقزبا اف. دهد های ایرانی در یک موقعیّت بحران خبر می بدون تردید از قرار گرفتن بنیان خانواده

                                                                                                                                                                                           
22

 church 
23

 Bruhn, M. 
24

 Hill, R. 
25

 Meyers, S.M. 
26

 Hohmann-Marriott, B.E. 
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ه به مراکز مشاوره جهت کمک و عازدواج هم برای دخترها و هم پسرها و همچنین باال رفتن سطح آگاهی جوانان، گرایش برای مراج

پیش از ازدواج در ایران با سنجش توافق تاکنون ابزاری مختص این در حالیست که . راهنمایی برای انتخاب همسر افزایش یافته است

هایی شامل مجموعه  بستهتهیۀ اکثر مشاوران با . ساخته نشده است آن اجتماعی خاص-و عوامل روانی وجه به خصوصیات بوم شناختیت

روند به مراجعین خواهان مشاوره  می بکار های دلبستگی الالت شخصیت و یا سبکاخت ،هایی که اغلب جهت تشخیص بیماری پرسشنامه

خاص مفید واقع شوند  یدر موارد توانند هایی می بکارگیری چنین پرسشنامه رسد، در حالیکه بنظر می. دهند پیش از ازدواج مشاوره می

. نیاز به ابزاری خاص داردسنجش میزان توافق قبل از ازدواج . باشند جهت بررسی میزان توافق پیش از ازدواج نمی یار مناسبزاب لیو

بروز مشکالت بهداشت روانی  در جهت کاهشیا عدم موفقیت در ازدواج کمک نماید و  ساخت ابزاری که بتواند به پیش بینی موفقیت

تواند مشکل بسیاری از مشاوران و بهمچنین  .بکار گرفته شود ،گردد که به تبع آن باعث ایجاد مشکالت روانپزشکی در فرزندان می

های نادرست و غلط  از انجام ازدواج پیآمدهای ناشیاز های قبل از ازدواج حل کند و  روانشناسان را در خصوص سنجش در مشاور

 .باشد که این اطالعات بخش مهمی از ساخت آزمون است های هنجاری می تهیه ابزار استاندارد و مناسب نیازمند داده .پیشگیری نماید

اس آن بتوان میزان موفقیت و اس باشد تا بر هدف پژوهش حاضر ساخت، آماده سازی و هنجاریابی مقیاس توافق سنج پیش از ازدواج می

بر این باورند که استفاده از پرسشنامه های ارزیابی پیش از ( 6005)برون و هیل  .پیش بینی نمود تاحدودی عدم موفقیت در ازدواج را

این آنان استفاده از . کند کمک می آنهاهای خود و روابط بین  ازدواج به زوجین در بدست آوردن بینش بیشتر نسبت به ویژگی

این پژوهش برای اولین  .اند کردههای ارزیابی شخصیت را برای مشاوران برای کمک به مراجعین توصیه  ها، در کنار پرسشنامه پرسشنامه

 های نظری، اهداف آموزشی، کاربردهای وسیعی در زمینهتواند به عنوان یک مقیاس چند منظوره  می و شود بار در ایران اجرا می

   .داشته باشد ای شاورهمپژوهشی، و خدمات 

 

 روش پژوهش

باشد و در نظر دارد با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در نگهداری رضایتمند  سازی می پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آزمون

طرح کلی پژوهش از نوع . سنج پیش از ازدواج بپردازد مقیاس توافقازدواج در زوجین، برای اولین بار در ایران به ساخت و هنجاریابی 

مقطعی است بدین ترتیب که پس از ساخت پرسشنامه و تعیین اعتبار محتوایی آن، پرسشنامه مذکور به همراه پرسشنامه رضایتمندی 

و سال از ازدواج آنان گذشته به سه گروه افراد نمونه شامل زوجین داوطلب برای ازدواج، زوجین متأهل که تقریباً د اینریچ زناشویی

نتایج پس از تحلیل و محاسبۀ آلفای کرونباخ و ضرایب اعتبار و . شود باشد و قصد جدایی ندارند و زوجین متقاضی طالق داده می

 . روایی بر حسب فرضیه های پژوهشی مورد مقایسه و تحلیل قرار می شود

: است از شهر تهران و جامعه پژوهش دربرگیرندۀ سه گروه شاملمحیط پژوهش عبارت : جامعه آماری و نمونۀ مورد مطالعه

گروه اول کلیه زوجین داوطلب  ازدواج، گروه دوم کلیۀ زوجینی که تقریباً دوسال از زندگی مشترک آنان می گذرد و گروه سوم کلیه 

 .زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در شهر تهران می باشد

زوج از افراد داوطلب برای ازدواج مراجعه کننده به مراکز  67زوج شامل گروه اول  831نفر در قالب  672ر برگیرنده نمونه د

زوج از افراد متأهل که تقریباً دو سال از ازدواج آنان گذشته بود و قصد  11بهداشتی جهت انجام آزمایشات بهداشتی، گروه دوم 

به علت آنکه گروه دوم به . فراد متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده می باشدزوج از ا 63جدایی ندارند وگروه سوم 

ی بیشتر بود تا نتایج از  نوعی گروه مالک برای داشتن توافق بیشتر در نظر گرفته شده بودند در انجام عملیات آماری نیاز به تعداد نمونه

گیری در دسترس ی نمونه گیری، نمونه شیوه. از این گروه در طرح شرکت داده شدند اعتبار مناسب برخوردار شوند، لذا تعداد بیشتری
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، شرط ورود به طرح برای ، همچون موارد مربوط به تحوالت مربوط به مراحل رشدی، ایجهت کنترل بعضی متغیرهای مداخله. است

 . نظر گرفته شد سال در 50هر سه گروه سن شرکت کنندگان زیر 

های این پژوهش با استفاده از مقیاس رضایت از زناشویی  اطالعات و داده: ابزار گرد آوری اطالعات/ پژوهشابزار مشخصات 

 .اِنریچ و مقیاس توافق سنجی پیش از ازدواج گرد آوری شده اند که در زیر معرفی می شوند

خته است که از ی محقق سا مقیاس توافق سنجی پیش از ازدواج، بر اساس هدف پژوهش حاضر، یک پرسشنامه .8

سؤال است که در بر گیرنده اطالعاتی است  63بخش اول مشخصات جمعیت شناختی شامل . دو بخش تشکیل یافته است

ی تحقیق مؤثر دانسته شده اند از قبیل سن، جنسیت، نوبت ازدواج، قومیت، زبان، شغل، میزان  که مطابق با پیشینه

ای اصلی، موقعیت سکونت، میزان در آمد، ترتیب تولد در خانواده اصلی، ی میزان تحصیالت خانواده ه تحصیالت، مقایسه

ی آشنایی، مدت زمان آشنایی، و در نهایت ارزیابی میزان توافق کلی در  ها، نحوه گرایش دینی، گرایش دینی خانواده

بارات بصورت جدول ع. بخش دوم برگرفته از تعدادی عبارت در مورد توافق زوجین است. رابطه با امور و اصول زندگی

توافق "، "(5)توافق زیاد"، "(4)توافق خیلی زیاد"ای شامل  در یک طیف شش گزینهبندی لیکرت  با رتبهو پاسخ آنها 

. تنظیم شده اند "(0)در این باره صحبت نکرده ایم"و در نهایت  "(8)توافق خیلی کم"، "(6)توافق کم"، "(3)متوسط

اطالعات مربوط به روایی و اعتبار این پرسشنامه به . ی پایین به معنای توافق پایین است و نمرهی باال به معنای توافق باال  نمره

 .عنوان هدف پژوهش در ادامه به تفضیل ارائه خواهد شد

و  67که توسط اولسون، فورنیرسؤالی است  884یک پرسشنامه ( ENRICH)مقیاس رضایت از زناشویی اِنریچ  .6

است که چهارمین ابزار ساخته شده  PREPAREگرفته از پرسشنامۀ بر این پرسشنامه. استطراحی شد( 8116) 61دراکمن

 مقیاس رضایت از زناشویی اِنریچ. بود که به ارزیابی روابط پیش از ازدواج می پرداخت( 8177)توسط اولسون و همکاران 

همچنین از این . های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه

به عالوه، این پرسشنامه به . هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند برای تشخیص زوجپرسشنامه 

مقیاس اِنریچ از . ته استعنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرف

سؤاالت بصورت . سؤال دارند 80ها هرکدام  مقیاس اول آن پنج سؤالی و سایر مقیاس. خرده مقیاس تشکیل شده است 86

، ("3)متوسط"، "(5)زیاد"، ("5)خیلی زیاد"ای شامل  در یک طیف پنج گزینهبندی لیکرت  با رتبهجدول و پاسخ آنها 

. نمرۀ باال به معنای رضامندی باال و نمرۀ پایین به معنای رضامندی پایین است. تنظیم شده اند "(8)خیلی کم"، "(6)کم"

، α=16/0برای خرده مقیاس تحریف آرمانی ( 8111)لفای این پرسشنامه بنا بر گزارس اولسون، فورنیر و دراکمن آضرایب 

، α=75/0، مدیریت مالی α=74/0تعارض ، حل α=23/0، ارتباط α=73/0مسائل شخصیتی  ،α=18/0رضایت زناشویی 

، α=76/0، خانواده و دوستان α=77/0، فرزندان و فرزند پروری α=51/0، رابطه جنسی α=72/0های اوقات فراغت  فعالیت

اولسون و همکاران؛ ) محاسبه شده است α=75/0و آلفای کل 77/0گیری مذهبی  جهت ،78/0های مساوات طلبی  نقش

 .از این پرسشنامه جهت تعیین روایی مقیاس توافق سنجی پیش از ازدواج استفاده شده است در پژوهش حاضر. (8116

 

 مراحل اجرا

                                                           
27

 Fournier 
28

 Druckman 



7 
 

 .بطور کلی مراحل ساخت سؤاالت و طراحی پرسشنامه طی دو مرحله کلی صورت پذیرفت

جهت ق گسترده با توجه به موضوع طرح که ساخت پرسشنامۀ توافق سنج پیش از ازدواج است، این طرح نیاز به یک تحقی

پس از مروری جامع بر  در وهلۀ اول، از این رو. تعیین عوامل مؤثر در نگهداری و رضایتمندی ازدواج در ایران و خارج از ایران داشت

 سؤال 72 در قالب حاذقنفر از اساتید  چهاربا مشاورۀ  اولیه سؤاالت. مشخص شد پرسشموضوع در قالب  47تعداد پیشین،  تتحقیقا

توافق اقتصادی، توافق : ها شامل خرده مقیاس. سؤال مربوط به اطالعات جمعیت شناسی تعیین شدند 60خرده مقیاس به همراه هفت در 

در امور دینی و مذهبی، توافق درباره فرزندان، توافق در باره درک احساس و جذابیت، توافق درباره اقوام و خویشان، توافق در امور 

 گروه اول شامل سؤاالتی که پاسخ آنها در یک طیف صفر به معنای عدم . تقسیم می شدکلی به سه گروه سؤاالت  شکل. تفریحی بودند

به  .گروه دوم سؤاالتی که پاسخ آنها بصورت دو گزینه ای بله یا خیر بود. توافق و عدد چهار به معنای توافق کامل با همسر آینده بود

در صورتیکه آزمودنی پاسخ بلی را انتخاب می " با یکدیگر بحث و تبادل نظر کرده اید؟در مورد تقسیم کار در خانه آیا "عنوان مثال 

 ار سؤال باز پاسخگروه سوم شامل چه. کرد در ادامه میزان توافق در همان قالب قبلی صفر تا چهار مورد پرسش قرار می گرفت

بود و در آخر نیز از آزمودنی ها سوال شد که  نامزدی دوران و کیفیت آل های همسر مورد نظر، همسر ایده ی توصیف ویژگی درباره

بدین ترتیب فرم اولیه . اگر مواردی هست که توافق بر سر آنها از نظر آنان مهم است ولی در پرسشنامه منظور نشده است ذکر نمایند

از افراد داوطلب برای ازدواج،  زوج 60شامل  گروه نمونه زوج 20پرسشنامۀ توافق سنج پیش از ازدواج جهت اجرای مقدماتی بر روی 

آماده  افراد متقاضی طالق،  زوج 60افراد متأهل که تقریباً دو سال از ازدواج آنان گذشته بود و قصد جدایی نداشتند و  زوج از 60

  . گردید

از بین سه مرکز بهداشتی تحت  ( مرکز درمانی و بهداشتی فاضل)برای یک مرکز بهداشتی مجوز اجرا ،پس از تصویب طرح

پوشش معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران و هر دو دادگاه خانواده مربوط به شکایات متقاضیان طالق موجود در شهر تهران اتخاذ 

ه از بین زوجین مراجعه کننده ب در دسترسی تصادفی به صورت نمونه گیر ،در طرح اول و سومگروه  نمونه های انتخاب شده. گردید

افراد نمونۀ مربوط به گروه دوم نیز به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس از بین افرادی که مایل به . شدند انتخابمراکز مذکور 

و در صورت مشاهدۀ تصادفی  بررسی شدندپس از جمع آوری پرسشنامه ها، کلیه پرسشنامه ها  .همکاری در طرح بودند انتخاب شدند

اطالعات پس از . های مذکور از نمونه حذف شدند ها در اجرا، آزمودنی هر گونه نقصان در همکاری آزمودنیها و یا  زدن پرسشنامه

در پایان این مرحله با استفاده از نتایج بدست آمده، کلیه سؤاالت توسط مجری طرح و . فتندرمورد ارزیابی قرار گ ،جمع آوری

 . ، میزان دشواری در درک و دیگر ابهامات اصالح گردیدآنبه لحاظ ساختار اصلی  گرفت و پرسشنامه همکاران  مورد بازبینی دقیق قرار

 ی هحذف گردید و صورت ظاهری همبدین صورت که برخی سؤاالت  ؛در مرحلۀ دوم، پرسشنامه به لحاظ ظاهری تغییر کرد

سؤاالت در قالب جدول و پاسخ آنها در یک طیف شش گزینه ای  ،و نمره گذاری جهت سهولت در خواندن. سؤاالت یکسان شد

در این باره صحبت "و در نهایت  "توافق خیلی کم"، "توافق کم"، "توافق متوسط"، "توافق زیاد"، "توافق خیلی زیاد"شامل 

در قالب همان هفت  سؤال 51ه همچنین تعداد سؤاالت ب. پرسشنامه تأمین گردید 61و بین ترتیب اعتبار ظاهری تنظیم شدند "ایم نکرده

، مجدداً از تعداد هشت نفر از اساتید و مشاوران معتبر در جدید در ادامه جهت تعیین اعتبار محتوایی پرسشنامه.  تقلیل یافت خرده مقیاس

از لحاظ میزان سهولت در خواندن و درک زمینه مسایل مربوط به ازدواج و خانواده خواسته شد تا هر یک از سؤاالت پرسشنامه را 

میزان تأثیر و اهمیت آن در پایداری ازدواج، در یک طیف نمره گذاری از صفر به معنای سؤال، میزان ارتباط با هدف پژوهش و 

ای دقت شد تا جهت کنترل پاره ای از متغیرهای مداخله  ،الزم به ذکر است. کمترین و ده به معنای بیشترین مورد ارزیابی قرار دهند

                                                           
29

 Face Validity 
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توسط مجری طرح و پرسشنامه مجدداً  ،در ادامه. با اساتید منتخب در مرحله اول متفاوت باشنداساتید انتخاب شده در این مرحله 

سؤال در مورد  63درپایان فرم نهایی پرسشنامه شامل . بررسی و اصالح قرار گرفتمورد و با در نظر گرفتن نظر اساتید، همکاران 

فرم نهایی پرسشنامه . شدعبارت در مورد توافق زوجین تهیه و تنظیم گردید و آماده اجرا در مرحلۀ دوم  35یت شناسی واطالعات جمع

افراد متأهل که تقریباً دو سال از ازدواج زوج از  11زوج از افراد داوطلب برای ازدواج،  67زوج به عنوان گروه نمونه شامل  72بر روی 

راحل اجرا در این مرحله مشابه مرحله اول م. افراد متقاضی طالق، آماده گردیدزوج از  63آنان گذشته بود و قصد جدایی نداشتند و 

 . رسی قرار گرفتآماده بر SPSS_11.5توسط نرم افزار کامپیوتری  و تعیین اعتبار و روایی، و نتایج جهت تحلیل پذیرفتصورت 

های آن  سنج پیش از ازدواج جهت تعیین خرده مقیاس ی توافق ها ابتدا تحلیل عاملی بر روی پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده

و در ادامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، ضرایب آلفای هر خرده مقیاس و مقیاس کل به منظور اعتباریابی  فتپذیر انجام 

های اصلی که با چرخش  واریانس سؤاالت را توسط چهار عامل به روش مؤلفه% 57تحلیل عاملی توانست .  .شدپرسشنامه محاسبه 

 61سنج،  ی توافق عبارت مورد نظر در پرسشنامه 35نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از بین  اند را تبیین کند واریماکس استخراج شده

به دلیل پایین بودن ضریب همبستگی  باشند و شش عبارت های اصلی قابل تفکیک می عبارت در قالب چهار خرده مقیاس به عنوان عامل

به  (MANOVA)طرفه  دون، با استفاده از روش تحلیل واریانس پس از آ. گردند حذف می آنها در نتایج مربوط به تحلیل عوامل،

زوجین  گروه دوسنج پیش از ازدواج و رضایت زناشویی انریچ در  ی توافق نامهسشها در دو پر ی تفاوت میانگین نمرات آزمودنی مقایسه

از . ها را دارد ذکور توان تمیز بین گروهی م مورد مطالعه پرداخته شد تا مشخص شود که آیا پرسشنامه متأهل و زومین متقاضی طالق،

دو گروه ی رضایت زناشویی  سنج با یکدیگر و با پرسشنامه نیز جهت تعیین رابطه بین خرده مقیاسهای توافق پیرسونضریب همبستگی 

 .ها نیز محاسبه شد نمرات استاندارد برای هر یک از مقیاس. شد استفاده زوجین متأهل و زومین متقاضی طالق 

به . گذاری پرسشنامه رسید ی برش برای نمره های پرسشنامه، نوبت به تعیین نقطه توجه به عملیات مذکور و تعیین خرده مقیاس به

این منظور میانگین و انحراف استاندارد گروه زوجیت متأهل به عنوان مالک در هر خرده مقیاس و مقیاس کل به همراه فراوانی 

درصدی به عنوان توافق متوسط، یک انحراف استاندارد باال و پایین آن توافق زیاد و  40این رو، نقطه از . ها محاسبه گردید درصدی آن

سنج پیش از  ی توافق بدین ترتیب پرسشنامه. کم و دو انحراف استاندار باال و پایین آن به عنوان توافق خیلی زیاد و خیلی کم معلوم شد

 .قرار گرفت ساخته شد و مورد اعتبارسنجی (PAS)ازدواج 

با در نظر گرفتن مقیاس توافق کل به عنوان متغیر وابسته، از . در پایان برای بررسی متغیر پیش بین از تحلیل رگرسیون استفاده شد

های طول مدت نامزدی، سطح تحصیالت و سن افراد در زمان ازدواج در دو گروه دو و سه، وارد  بین پرسشنامه جمعیت شناسی، متغیر

 .ها ارائه شده است سیون شدند که نتایج آن نیز در پایان بخش یافتهتحلیل رگر
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 نتایج

 .آورده شده است(8) مشخصات جمعیت شناسی گروه مورد مطالعه به اجمال در جدول

 

 ی جمعیت شناسی فراوانی و درصد گروه ها بر اساس پرسشنامه . 8 جدول

    گروه 

 متغیر   (8) ازدواجپیش از  (6)متأهل (3) متقاضی طالق مجموع

 جنسیت زن (درصد)تعداد  %67(40) %11(40) %63(40) %831(40)

 مرد (درصد)تعداد  %67(40) %11(40) %63(40) %831(40)

 مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)

 قومیّت فارس (درصد)تعداد  %50(8/75) %856(7/10) %31(2/16) %660(7/71)

  ترک (درصد)تعداد  %1(1/85) %64(6/85) %2(83) %31(8/85)

  کرد (درصد)تعداد  %3(2/4) %3(7/8) %8(6/6) %7(4/6)

  لر (درصد)تعداد  %0(0) %5(3/6) %8(6/6) %4(1/8)

  عرب (درصد)تعداد  %8(1/8) %0(0) %0(0) %8(5/0)

  ارمنی (درصد)تعداد  %6(7/3) %0(0) %0(0) %6(7/0)

  دیگراقوام (درصد)تعداد  %0(0) %6(8/8) %0(0) %6(7/0)

  مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)

 میزان تحصیالت راهنمایی پیش از سوم  (درصد)تعداد  %0(0) %8(2/0) %0(0) %8(5/0)

  دیپلمسوم راهنمایی تا  (درصد)تعداد  %5(5/7) %68(1/88) %84(2/36) %50(4/85)

  کارشناسی (درصد)تعداد  %62(8/51) %44(3/38) %87(37) %11(4/34)

  عمومی پزشک/ارشد کارشناسی (درصد)تعداد  %82(2/61) %25(5/32) %86(8/62) %16(3/33)

  دکتری (درصد)تعداد  %1(1/85) %34(1/81) %1(1/85) %54(3/82)

  مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)

 شغل بدون شغل (درصد)تعداد  %85(1/62) %40(7/61) %87(37) %18(1/61)

  کارمند (درصد)تعداد  %66(3/56) %24(5/37) %1(2/81) %12(3/34)

  کارگر (درصد)تعداد  %8(1/8) %3(7/8) %0(0) %5(4/8)

  آزاد (درصد)تعداد  %84(1/61) %42(6/36) %60(4/53) %18(4/33)

  مجموع (درصد)تعداد  %46(800) %876(800) %52(800) %676(800)

 مذهب مسلمان شیعه (درصد)تعداد  %54(3/13) %825(6/13) %56(3/18) %648(1/10)

  مسلمان غیر شیعه (درصد)تعداد  %8(1/8) %6(8/8) %0(0) %3(8/8)

  زرتشتی (درصد)تعداد  %0(0) %0(0) %8(6/6) 8(5/0)

  مسیحی (درصد)تعداد  %6(7/3) %8(2/0) %0(0) %3(8/8)

  مذهبی گرایش بدون (درصد)تعداد  %2(6/88) %1(8/4) %3(4/2) %81(2/2)

  مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)
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 ی جمعیت شناسی فراوانی و درصد گروه ها بر اساس پرسشنامه.  8ادامه جدول 

 طریقه آشنایی سنتی (درصد)تعداد  %86(6/66) %22(4/37) %1(5/87) %12(6/38)

  دوستی (درصد)تعداد  %35(23) %71(1/55) %62(4/42) %831(5/40)

  خویشاوندی (درصد)تعداد  %1(1/85) %38(2/87) %86(8/62) %48(4/81)

  مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)

 مدت زمان آشنایی پیش از ازدواج ماه 6کمتر از  (درصد)تعداد  %80(4/81) %61(4/82) %87(37) %42(3/60)

  ماه 4تا 6 (درصد)تعداد  %83(8/65) %62(1/85) %7(6/84) %52(7/82)

  ماه 1تا  4 (درصد)تعداد  %2(8/88) %61(1/84) %4(1/80) %31(8/85)

  ماه 86تا  1 (درصد)تعداد  %3(2/4) %56(1/63) %2(83) %48(4/81)

  ماه 86بیش از  (درصد)تعداد  %66(7/50) %48(61) %88(1/63) %15(5/30)

  مجموع (درصد)تعداد  %45(800) %872(800) %52(800) %672(800)

65 (1/35 )%82  (7/5 )%1  (0 )%0  میزان توافق کلی خیلی کم (درصد)تعداد  

68 (8/62 )%86  (7/5 )%1  (1/8 )%8   کم (درصد)تعداد  

10 (67 )%87  (7/33 )%41  (1/67 )%84   متوسط (درصد)تعداد  

13 (0 )%0  (31 )%27  (8/51 )%62   زیاد (درصد)تعداد  

55 (6/6 )%8  (81 )%38  (6/66 )86   خیلی زیاد (درصد)تعداد  

676 (800 )%52  (800)%876  (800 )%45   مجموع (درصد)تعداد  

 

به لحاظ قومیت و . شود، تعداد گروه نمونه به لحاظ جنسیت در سه گروه برابر بودند مشاهده می (8)همانگونه که در جدول 

از شرکت کنندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و % 21در حدود . هستند%( 10)و مسلمان شیعه %( 71)مذهب اغلب آنان  فارس

کمترین مدت در%( 37)بیشترین درصد اج، گروه متقاضی طالق در مورد مدت زمان آشنایی پیش از ازدو .باشند کارشناسی ارشد می

 .اند یعنی کمتر از دو ماه را به خود اختصاص دادهزمان آشنایی 
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 αها، ضرایب  پس از تفکیک عامل. ها، ابتدا بر روی سؤاالت توافق سنج تحلیل عاملی صورت پذیرفت جهت تعیین مقیاس

به خرده مقیاس آیین مراودات و  α=14/0با %( 32)سؤال  80تعداد تعداد . نتایج چهار عامل یا مقیاس را به تفکیک نشان داد .محاسبه شد

به خرده  α=77/0با %( 81)به خرده مقیاس تفاهمات و تبادل احساسات، تعداد پنج سؤال  α=16/0با %( 36)تفریحات، تعداد نه سؤال 

شش . به خرده مقیاس تعلیم و تربیت فرزندان اختصاص داده شد α=11/0با %( 85)و تعداد چهار سؤال اجتماعی  -مقیاس امور سیاسی

فای لآ ضریب. محاسبه شد α=18/0ضریب آلفای کل نیز برابر با . سؤال هم به دلیل قرار نگرفتن در هیچ یک از عاملها حذف گردید

 .اند آورده شده( 6)و هریک از مقیاسها در جدول کل 

 سنج مقیاس توافقضرایب آلفا . 6 جدول 

 تعلیم و تربیت فرزندان اجتماعی -امور سیاسی احساسات تبادل و تفاهمات تفریحات و مراودات آیین کل 

 18/0 77/0 16/0 14/0 18/0 ضریب آلفا

 

شد که نتایج آن در حاسبه های آزمون اینریچ و آلفای کل نیز م ضرایب آلفای محاسبه شده برای هر یک از خرده مقیاس

 . آمده است(  3) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

و کمترین آن متعلق به مقیاس فعالیتهای ( 11/0)، بیشترین ضریب آلفا متعلق به مقیاس رضایت زناشویی (3)مطابق جدول 

 .باشد می( 57/0)غت اوقات فرا

  

 ضرایب آلفا مقیاس اِنریچ . 3 جدول

 ضریب آلفا مقیاس اِنریچ ضریب آلفا مقیاس اِنریچ

77/0 تحریف آرمانی 27/0 رابطۀ جنسی   
11/0 رضایت زناشویی 27/0 وفرزندپروری  فرزندان   
73/0 مسائل شخصیتی 22/0 خانواده و دوستان   

76/0 ارتباط 25/0 نقشهای مساوات طلبی   
75/0 حل تعارض 76/0 جهت گیری مذهبی   

10/0 مدیریت مالی 12/0 کل   
57/0 فعالیتهای اوقات فراغت    
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های شناخته شده کمک  های شناخته شده و استفاده از گروه جهت محاسبۀ اعتبار همگرا از هر دو روشِ استفاده از مالک

بر روی داوطلبین  ی مالک نتایج هبستگی پیرسون بین مقیاس توافق سنج پیش از ازدواج با پرسشنامه انریچ به عنوان پرسشنامه. گرفته شد

 .است  آورده شده 5در جدول  گروه متأهل و متقاضی طالق

 گروه دو در Enrichو   PASهای همبستگی مقیاس. 5جدول 
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.0248* 1 توافق کل  *0248.  *02488  *0268.  *02841  *02804  *0247.  *02608  *02687  *0284.  *02647  02084 *02684  *02871  *026.8  02084 *02.6  

 و مراودات آیین

 تفریحات

 1 *02411  *026..  *02.70  *02811  *02811  *028.1  *028.7  *02614  *02648  *02670  0204. *02608  *02.8.  *0288.  02087 *0277  

و  تفاهمات

احساسات تبادل  

  1 *026.7  *02714  *02887  *028.4  *02406  *026..  *028.0  *02400  *02668  0204. *026.6  *02.40  *0284.  02078 *02.8  

سیاسی  امور  

 اجتماعی 

   1 *02.48  *02884  *028.6  *02864  *0278.  *02764  *02867  *028.1  020.0 *0274.  *02.61  *02806  020.8 *0217  

تعلیم و تربیت 

 فرزندان

    1 .*0248  *02118  *027..  *02.06  *02188  *02.48  *02..8  02018-*02144  *026.4  *02148  02008-02005- 

*P<.01 

 

های آن به غیر از خرده مقیاس  ی تمام خرده مقیاس ی کل مقیاس توافق سنج پیش از ازدواج و نمره نمره (5) براساس جدول

های اوقات  های مساوات طلبی و فعالیت ی اینریچ به جز نقش های پرسشنامه تعلیم و تربیت فرزندان، با یکدیگر و با تمام خرده مقیاس

 . نشان دادند همبستگی مثبت >08/0Pری فراغت در سطح معنادا

های سه گروه به تفکیک جنسیت در خرده  برای تعیین روش آماری مناسب جهت مشخص کردن معناداری تفاوت میانگین

 (.4جدول)های مقیاس پیش از ازدواج  از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد  مقیاس
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 جنس و سن  ر سه گروه به تفکیکد   PASهای تحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات میانگین مقیاس . 4جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع واریانس مقیاس

 آزادی

 سطح معناداری F میانگین مجذورات

 02000 *442447 16.642164 . 7.5742777 گروه توافق کل

 02.16 12550 5.42454 1 5.42454 جنس

 024.1 02478 502544. 6. 65142.76 سن

 02640 02684 4..1462 . 74.2457 جنس×گروه

 02.41 026.8 1442404 5. 44602167 سن×گروه

 02640 02.00 7062451 16 1..4.072 سن×جنس

 02844 02.84 25.5..7 11 76.52547 سن×جنس×گروه

تفریحات و مراودات آیین  02000 *.70265 16402070 . .7.40205 گروه 

 .0208 421.4 .4274.. 1 .4274.. جنس

 02488 02418 742140 6. 2644... سن

 02844 .0248 7.2641 . .4.274 جنس×گروه

 .0247 024.1 742547 5. 6427.4. سن×گروه

 .0248 024.7 .74266 16 61425.4 سن×جنس

 02144 127.5 .44264 11 4.12054 سن×جنس×گروه

و  تفاهمات

احساسات تبادل  

 02000 *5124.5 0.42017. . 404420.6 گروه

 02144 ..124 .41244 1 .41244 جنس

 02444 .0284 625.6. 6. 64.2647 سن

 028.8 02787 ..1421 . 42745. جنس×گروه

 02474 02401 712704 5. 44.2641 سن×گروه

 024.8 028.8 42.11. 16 4752745 سن×جنس

 026.7 .02.1 .752.1 11 7.52075 سن×جنس×گروه

اجتماعی سیاسی  امور  02000 *02.74. 6442.44 . 17542.44 گروه 

 02888 .0214 .6277 1 .6277 جنس

 .0244 02444 620.6. 6. 64424.6 سن

 02871 .0288 1524.7 . 702.46 جنس×گروه

 02.04 02880 .1245. 5. 5762444 سن×گروه

 02768 12104 742047 16 26.0..5 سن×جنس

 02.84 02784 1.27.7 11 .175255 سن×جنس×گروه
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 جنس و سن  در سه گروه به تفکیک   PASهای تحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات میانگین مقیاس .4 ی جدول ادامه

 08000 *18511 .64210. . 5762.14 گروه تعلیم و تربیت فرزندان

 02804 02.86 42764 1 42764 جنس

 02081 .1251 442.40 6. 0..1.442 سن

 02488 02184 6..52 . ..1025 جنس×گروه

 .02.8 12144 742415 4. 4.42.41 سن×گروه

 02146 127.4 .412.5 16 6412.76 سن×جنس

 02411 02418 2554.. 10 52574.. سن×جنس×گروه

*P<.01 
 

ها با  ی سه گروه به تفکیک گروه دهد در مقیاس توافق سنج پیش از ازدواج، بین میانگین نمره نشان می (4)همانطور که جدول 

% 11ی سه گروه به تفکیک جنسیت و سن با احتمال  شود اما  بین میانگین نمره اطمینان تفاوت معناداری مشاهده می% 11احتمال 

 .اطمینان،  تفاوت معناداری مشاهده نشد

 

های سه گروه به تفکیک جنسیت در خرده  روش آماری مناسب جهت مشخص کردن معناداری تفاوت میانگین برای تعیین

 (.2جدول )ی اینریچ  از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد  های پرسشنامه مقیاس

 
 س و سنجن  در سه گروه به تفکیک   های اینریچ تحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات میانگین مقیاس . 2جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس مقیاس
 02000 *4.2406 ..40624..1 . 5.41.2.45. گروه انریچ کل

 .02.1 125.1 .4604274 1 .4604274 جنس

 02447 02846 0452044. 6. 4..57.5.2 سن

 021.4 2044. .6714254 . 2045..1.6 جنس×گروه

 4..02 02811 .145.274 5. 467042555 سن×گروه

 0..02 02768 10442007 16 14.442051 سن×جنس

 02484 02648 14402407 11 1.1442471 سن×جنس×گروه

 

آرمانی تحریف  

 

 02000 *.7.270 5702411 . 106024.7 گروه

 02.47 12.11 .1.244 1 .1.244 جنس

 02418 024.7 172504 6. .7512.1 سن

 .0241 .02.0 724.6 . .6245 جنس×گروه

 02810 02486 142.01 16 42.10.. سن×گروه

 02888 02.40 162045 11 1462.40 سن×جنس

 02810 02486 142.01 16 42.10.. سن×جنس×گروه
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 جنس و سن  به تفکیکدر سه گروه    های اینریچ تحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات میانگین مقیاس . 2 ادامه ی جدول

 

زناشویی رضایت  

 

 02000 *472474 .454247. . 4.152644 گروه

 02.47 02000 020.6 1 020.6 جنس

 02.46 .0261 2747.. 6. 7..46.2 سن

 020.4 2754. 1772444 . 6624.6. جنس×گروه

 02.48 02604 42405. 5. 4142614 سن×گروه

 .02.4 027.6 2745.. 16 7542006 سن×جنس

 02886 02.41 5525.4 11 6102411 سن×جنس×گروه

 مسائل شخصیتی

 

 

 02000 *627.6. .14772.4 . 74642.67 گروه

 02640 02704 02.64. 1 02.64. جنس

 .0266 02.76 .61254 6. 16012711 سن

 02108 .2.4. 15024.6 . ..70125 جنس×گروه

 024.8 .0241 572447 5. 17742065 سن×گروه

 6..02 02678 752706 16 56424.1 سن×جنس

 02440 02686 752.11 11 ..7.520 سن×جنس×گروه

 02000 *52644. .1004240 . 0162414. گروه ارتباط

 02441 02046 72777 1 72777 جنس

 02887 12005 7.2464 6. 10.62144 سن

 02818 02441 742546 . .6.215 جنس×گروه

 .02.8 02670 024.6. 5. 51.2.05 سن×گروه

 .02.7 026.8 02544. 16 2745..7 سن×جنس

 02808 02478 7.2455 11 7602701 سن×جنس×گروه

 

 حل تعارض

 

 02000 *7.2114 17742.64 . 6452.74. گروه

 02.64 4..12 442.54 1 442.54 جنس

 02878 120.6 752104 6. 1.2444. سن

 020.6 27.0. .41247 . 1672464 جنس×گروه

447. 42444. 5. 4.120.1 سن×گروه  0284. 

465. .6216. 16 ..41425 سن×جنس  024.8 

.41. 42014. 11 70421.5 سن×جنس×گروه  028.1 

 مدیریت مالی

 

 

 02000 *7.2.04 16702510 . 7.6120.0 گروه

 020.8 2471. ..11424 1 ..11424 جنس

 02464 02401 2174.. 6. 4542447 سن

 02704 12144 4.2745 . 42450. جنس×گروه

 02648 1..02 742710 5. 542460. سن×گروه

 .0248 02818 52616. 16 40.2455 سن×جنس

 02448 .0286 427.7. 11 70127.7 سن×جنس×گروه
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جنس و سن  تفکیکدر سه گروه به    های اینریچ تحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات میانگین مقیاس . 2ادامه جدول 

فراغت  اوقات فعالیتهای  

 

 02784 12061 5452654 . 10.12715 گروه

 .0244 ..020 1127.5 1 1127.5 جنس

 12000 .0208 .5274. 6. 65.2450 سن

 024.7 021.6 1002757 . 002406. جنس×گروه

 12000 020.8 442777 5. 1.0427.1 سن×گروه

 12000 02046 742476 16 6142.41 سن×جنس

 ...02 02187 472606 11 40.2664 سن×جنس×گروه

 

 رابطه جنسی

 

 02000 *162151 10.52765 . 1.02470. گروه

 02408 02187 2645. 1 2645. جنس

 02.84 02674 7624.4 6. 4421.7. سن

 028.6 02786 42447. . 4.2446 جنس×گروه

 02676 02.61 642505 5. 161.2615 سن×گروه

 8..02 027.6 2044.. 16 .757214 سن×جنس

 02844 02487 512474 11 56.2117 سن×جنس×گروه

پروری فرزند  و فرزندان  

 

 

 02018 42745 .540207 . 11402064 گروه

 02148 .1244 712467. 1 712467. جنس

 02844 6..02 26.4..1 6. 77402775 سن

 024.4 02144 42540. . 4.2041 جنس×گروه

 02144 12.64 1652.04 5. 41702144 سن×گروه

 02801 12055 17425.1 16 .00274.. سن×جنس

 027.0 12064 .17.215 11 15702640 سن×جنس×گروه

 دوستان و خانواده

 

 02000 *712464 10512.45 . .10.254. گروه

 02.88 12764 .45264 1 .45264 جنس

 026.6 02.80 7.2041 6. 4772444 سن

 02077 .7246 1152.14 . 712476. جنس×گروه

 02761 120.6 ..7626 5. 1524.4. سن×گروه

 02000 *712464 10512.45 . .10.254. سن×جنس

 02.88 12764 .45264 1 .45264 سن×جنس×گروه

 

طلبی مساوات  نقشهای  

 

 02084 24.4. .110240 . 02404.. گروه

 02007 2.74. 7472440 1 7472440 جنس

 02676 .02.6 742540 6. .100.204 سن

 02104 2.64. 12444. . 14724.7 جنس×گروه

 02184 4..12 5.2467 5. 17112544 سن×گروه

 8..02 .1216 4427.1 16 .454217 سن×جنس

 .02.8 028.4 142774 11 1.02404 سن×جنس×گروه

  



17 
 

جنس و سن  در سه گروه به تفکیک   های اینریچ میانگین مقیاستحلیل واریانس دو طرفه بین نمرات  .2ادامه جدول 

مذهبی   گیری جهت  

 

 02018 .4275 6424.6. . ...5742 گروه

 02441 02046 52.04 1 52.04 جنس

 02486 028.7 4.2614 6. 11042054 سن

 02.44 .0201 02418 . 12477 جنس×گروه

 02.64 02664 1..742 5. 4542.47 سن×گروه

 0..02 02768 ..124. 16 .7502.6 سن×جنس

 02.44 1..02 142.04 11 0..1.62 سن×جنس×گروه

*P<.01 

 

های اوقات  ها، در مقیاس ی سه گروه به تفکیک گروه دهد در پرسشنامه اینریچ، بین میانگین نمره نشان می 2همانطور که جدول 

شود اما در  اطمینان تفاوت معناداری مشاهده نمی% 11های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی با احتمال  فراقت، فرزند پروری،  نقش

ی سه گروه به تفکیک  همچنین  بین میانگین نمره. ها تفاوت معنادار وجود دارد وهبین گر P<08/0ها در سطح معناداری دیگر مقیاس

اطمینان، تفاوت معناداری مشاهده % 11های دیگر با احتمال  جنسیت به استثنای مقیاس نقشهای مساوات طلبی، در هیچ یک از مقیاس

 .ها تفاوت معنادار مشاهده گردید بین گروه P<08/0در مقیاس خانواده و دوستان از تعامل سن و جنس در سطح معناداری. نشد

ی توافق سنج پیش از ازدواج شامل چهار  ند که مقیاس محقق ساخته ا ی محاسبات صورت گرفته تا این مرحله نشان از آن بوده کلیه

توان به تعیین نقاط برش  یاز این رو در ادامه م. باشد ای برخوردار می خرده مقیاس است و از اعتبار مناسب به لحاظ صوری و سازه

 . مقیاس مذکور پرداخت

 

پذیرد، از این  های باال و پایین می های مکان مرکزی، میانه نسبت به میانگین کمترین تأثیر را از کرانه با توجه به اینکه از بین شاخص

االترین و پایین ترین نمره در هر مقیاس میزان میانه، ب 80-5و  1-5جداول . رو، از این شاخص جهت تعیین نقاط برش استفاده شده است

 .دهد  را برای دو گروه متأهل و متقاضی طالق نشان می

  
 های توافق سنج پیش از ازدواج در گروه زوجین متأهل ترین نمره مقیاس میانه، باالترین و پایینمقدار ( 8-8 جدول

اجتماعی سیاسی  امور تعلیم و تربیت فرزندان توافق کل  احساساتو   تفاهمات تبادل  مراودات و تفریحات آیین    

های معتبر تعداد داده  146 146 146 146 141 

شده های حذف تعداد داده  0 0 0 0 5 

 11 15 71 74 4425 میانه

ترین نمره پایین  75 16 10 0 0 

 0. 5. 44 .4 1.4 باالترین نمره
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 سنج پیش از ازدواج در گروه زوجین متقاضی طالقهای توافق  ترین نمره مقیاس میانه، باالترین و پایینمقدار ( 6-8 جدول

اجتماعی سیاسی  امور تعلیم و تربیت فرزندان توافق کل  و احساسات  تفاهمات تبادل  مراودات و تفریحات آیین    

های معتبر تعداد داده  46 46 46 46 74 

شده های حذف تعداد داده  0 0 0 0 4 

 5 625 .1 6. 56 میانه

ترین نمره پایین  14 5 4 0 0 

 16 .1 4. .4 44 باالترین نمره

 

توان نقاط برش را مطابق  ی میانه برای دو گروه مذکور، با مقایسه مقدار میانه برای هر مقیاس در این دو گروه می  پس از محاسبه

تر از میانه  های متأهل به معنای میزان توافق خوب، پایین به این صورت که نمرات باالتر از میانه در گروه زوج. گزارش داد 88-5جدول 

ترین نمره  پایین. باشد ی توافق متوسط می دهنده به معنای توافق ضعیف و نمرات بین این دو میزان نشان های متقاضی طالق در گروه زوج

، 54و احساسات   ، تفاهمات تبادل40مراودات و تفریحات  آیین ، 850ها برابر صفر و باال ترین نمره در مقیاس توافق کل  در کلیه مقیاس

.اند تعیین شده 60یت فرزندان و تعلیم و ترب 64 اجتماعی سیاسی  امور  

 سنج پیش از ازدواج  تعیین نقاط برش مقیاس توافق( 3-8 جدول

مراودات و تفریحات آیین  توافق کل  و احساسات  تفاهمات تبادل  اجتماعی سیاسی  امور   تعلیم و تربیت فرزندان 

11 -850 توافق باال  40-35  54 -38  64-84  60- 88  

47 -11 توافق متوسط  33- 67  30 -60  85- 7  80- 2  

0 - 42 توافق پایین  62  - 0  81 - 0  2  - 0  4  - 0  

 

 

های توافق سنج پیش از ازدواج به تفکیک جنسیت در زنان  ی نمرات، میانگین و انحراف معیار مقیاس دامنه 83-5و  86-5جدول 

 .دهد و مردان را نشان می

 توافق سنج پیش از ازدواج در مردانهای  ی نمرات، میانگین و انحراف معیار مقیاس دامنه( 5-8 جدول

اجتماعی سیاسی  امور تعلیم و تربیت فرزندان توافق کل  و احساسات  تفاهمات تبادل  مراودات و تفریحات آیین    

 1836 83856 61854 33864 13872 میانگین

 2833 2886 7837 7842 68845 انحراف استاندارد

ترین نمره پایین  34 87 80 0 . 

نمره باالترین  867 51 55 64 60 
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 های توافق سنج پیش از ازدواج در زنان ی نمرات، میانگین و انحراف معیار مقیاس دامنه( 4-8 جدول

اجتماعی سیاسی  امور تعلیم و تربیت فرزندان توافق کل  و احساسات  تفاهمات تبادل  مراودات و تفریحات آیین    

 244. .1.24 42.0. 712.0 .4126 میانگین

استانداردانحراف   ..20. 4241 4244 62.5 62.. 

ترین نمره پایین  14 5 4 0 0 

 0. 5. 44 44 1.5 باالترین نمره

 

 .(که به تفضیل در قسمت پیوست آورده شده است)باشد  می zی  ای از تبدیل نمرات خام به نمره مربوط به خالصه 86-5جدول  

 
 zجدول تبدیل نمرات خام به نمرات (2-8 جدول

ل
ک
س
قیا
 م

Z sum 

 

ن 
آیی

 
 و 

ت
ودا

مرا

ت
حا

فری
 ت

Z 1 

 

دل
تبا

ت 
ما

فاه
ت

و   

ت
سا

سا
اح

 

Z 2 

 

ور
ام

  
سی

سیا
  

عی
ما

جت
 ا

Z 3 

 

ت 
ربی

و ت
م 

علی
ت

ان
زند

 فر

Z 4 

140 2.77139 50 2.12503 45 2.30962 25 1.81692 20 1.58675 

127 2.07342 45 1.47617 40 1.52214 20 0.95591 15 0.77144 

125 1.96603 40 0.8273 35 0.73467 15 0.09491 10 -0.04386 

120 1.69755 35 0.17844 30 -0.0528 10 -0.7661 5 -0.85917 

115 1.42906 30 -0.47043 25 -0.84027 5 -1.62711 0 -1.67448 

110 1.16058 25 -1.11929 20 -1.62774 0 -2.48811   

105 0.8921 20 -1.76816 15 -2.4152     

100 0.62361 16 -2.28725 10 -3.20267     

95 0.35513 10 -2.93611 5 -3.99014     

90 0.08665 5 -3.58497 0 -4.77761     

85 -0.18184 0 -0.23383       

80 -0.45032         

75 -0.7188         

70 -0.98729         

65 -1.25577         

61 -1.47056         

59 -1.57795         

50 -2.06122         

45 -2.3297         

35 -2.86667         

          

0 -4.74605         
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مطابق جدول . سنج پیش از ازدواج، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است به منظور تعیین متغیر پیش بینی کننده در مقیاس توافق

( 3)و ( 6)های پرسشنامه جمعیت شناسی، تنها سطح تحصیالت و طول دوره نامزدی با نمره توافق کل در دو گروه  از بین متغیر (7)

 .که وارد رگرسیون شدندهمبستگی مناسب نشان دادند 

 
 ای پرسشنامه جمعیت شناسی و متغیرهای رتبه PASهمبستگی بین مقیاس کل . 7جدول 

 توافق کل سن در زمان ازدواج سطح تحصیالت طول مدت نامزدی 

857/0* _ طول مدت نامزدی  048/0-  **651/0  

867/0 _  سطح تحصیالت  **653/0  

065/0 _   سن در زمان ازدواج  

 _    توافق کل

*P<.05. **P<.01 

 

 جدول رگرسیون . 1جدول 

 

 مدل

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(مقدار ثابت) 1  20/21  31/3   46/60  008/0  

78/3 طول مدت نامزدی   12/0  645/0  11/3  008/0  

(مقدار ثابت) 6  52/43  07/7   42/7  008/0  

35/3 طول مدت نامزدی   14/0  661/0  40/3  008/0  

14/3 سطح تحصیالت   51/8  821/0  41/6  08/0  

Dependent Variable: ScaleSum 
 

قابلیت پیشگویی  008/0، طول مدت زمان نامزدی پیش از ازدواج با سطح معناداری (883-5جدول )در تحلیل رگرسیون 

از این رو، مدل رگرسیون زیر با . قدرت پیشگویی کنندگی نداشت 8/0تحصیالت با سطح معناداری بیشتر از کنندگی داشت و سطح 

 .توانست مدل پیشگویی برای مقیاس کل پرسشنامه توافق سنج پیش از ازدواج باشد   =01/0و  ρ=008/0سطح معناداری 

  ScaleSum= (008/0 )645/0 +2/21  

 

 بحث

سنج پیش از ازدواج به لحاظ روایی  ی توافق دهد که پرسشنامه های بدست آمده در پژوهش حاضر نشان می یافتهنتایج حاصل از 

سنج پیش از ازدواج از هر دو روشِ استفاده از  مقیاس توافقی اعتبار همگرای  جهت محاسبه .و پایایی از اعتبار باالیی برخوردار است

های شناخته شده کمک گرفته شد که هر دو روش مؤید اعتبار همگرای مناسب برای  ههای شناخته شده و استفاده از گرو مالک

عبارت و در قالب چهار مقیاسِ آیین  61سنج پیش از ازدواج متشکل از  ی توافق پرسشنامه .سنج پیش از ازدواج بودند ی توافق پرسشنامه
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از آزمودنی  ، جهت اجرا. تهیه شد اعی و تعلیم و تربیت فرزندانمراودات و تفریحات، تفاهمات و تبادل احساسات، امور سیاسی و اجتم

ایم،  در این باره صحبت نکرده" ی هر یک از عبارات در یک طیف شود تا میزان توافق خود با نامزد مورد نظرش را درباره خواسته می

ه منظور سهولت در خواندن، عبارات و ب. مشخص کند "توافق خیلی کم، توافق کم، توافق متوسط، توافق زیاد، توافق خیلی زیاد

نمرات باال به معنای توافق . باشد دقیقه می 80 حدودبه صورت جدول تنظیم شده است و مدت زمان اجرای پرسشنامه آن ی  پاسخنامه

 .زیاد و نمرات پایین به معنای توافق کم است

را به عنوان اولین عامل و پس  14/0با آلفایی برابر با  های بدست آمده از تحلیل عاملی، مقیاس آیین مراودات و تفریحات یافته

مقیاس آیین مروری بر محتوا و ترتیب سؤاالت در . را گزارش داده است 16/0از آن مقیاس تفاهم و تبادل احساسات با آلفایی برابر با 

ی  فریحی و در نهایت توافق در نحوهنشان داد که سؤاالت مربوط به روابط بین فردی و خانوادگی، توافقات ت مراودات و تفریحات

این در حالی است که در طرح اولیه موارد مذکور . باشند های دینی و فرهنگی و مشارکت در آنها می ها و مراسم برگزاری برخی از آیین

تواند  توافق، می رسد اهمیّت روابط دوستی و فامیلی در رساندن طرفین زوج به بنظر می. در سه مقیاس جداگانه پیش بینی شده بودند

از خویشان و  به موقعبیشتر از روابط دو نفری عاطفی و احساسی اهمیّت داشته باشد؛ بدان معنا که گویی تفرّدگرایی یا جدا بودن 

های  معنای زیادی ندارد و پایبندی و توافق در برخی از آیین (8111، 38و مالینکروت 30هاوز) دوستان در فرهنگ ایرانی به مانند غرب

های دینی و فرهنگی از اهمیّت  فرهنگی مانند چگونگی تنظیم تعامالت با خویشان و دوستان و یا مراسم خواستگاری و دیگر آیین

تر توافق در زندگی  های اصلی ی، آنچه که پیدر واقع احتماالً در فرهنگ ایران. ی آنان برخوردار هستند ی دونفره ای نسبت به رابطه ویژه

گرایانه بیشتر از کیفیت  ی دو نفری است و تعامالت برون ی یک رابطه تر هسته های خارجی کنند، کیفیت عوامل مربوط به الیه را بنا می

تجوی شناخت عوامل بیرونی پیش از این نیز مقاالت داخلی و خارجی متعددی نیز که در جس. ی بین زوجین اهمیت دارد گرایانه درون

ها و  تأثیرگذار در روابط بین دونفر انتشار یافته بودند نیز بر این نکته تأکید کردند که داشتن سطوح سیستم حمایتی از طرف خانواده

طرفین ازدواج تأکید به دست آمده بر روی توافق . تواند در ماندگاری و رضایتمندی بیشتر روابط آنها اثرگذار باشد دوستان زوجین، می

35و ریچموند 33، لوین 36های کِیت ها با پژوهش مورد خانواده در
، رستمی و (8313) ، بهجتی و فاتحی زاده، نصر اصفهانی (6006) 

ها در زندگی مشترک همخوانی  در مورد اهمیّت نقش خانواده( 8313)و جعفر طباطبایی و همکاران ( 8313)، تمیمی (8313)همکاران 

بدست آمده در پژوهش حاضر در رابطه با اهمیّت اوقات فراغت در توافق بیشتر در زندگی در ایران به نوعی مشابه با نتایج ی  یافته. دارد

در آنجا نیز شرکت کنندگان مهمترین عوامل در ماندگاری ازدواج خود را، . است( 8111) و همکاران  بدست آمده در پژوهش ویلیامز

رده بودند؛ هر چند که منظور آنان از گذران وقت با یکدیگر بیش از داشتن توافق در گذران اوقات گذران وقت بیشتر با همسر ذکر ک

های  نیز گزارش داده بودند که بین فعالیت( 6001)و همکارانش 34و اِسمیت( 6006) کِیت و همکاران. فراغت و روابط فامیلی بوده است

برخی مطالعات دیگر . قراری رابطه در خانواده ارتباط مثبت معناداری وجود داردمربوط به اوقات فراغت و عملکرد خانواده و کیفیت بر

بینی چگونگی و میزان برقراری رابطه در خانواده تأکید  های مربوط به اوقات فراغت در پیشهای گوناگون فعالیت نیز به مؤثر بودن جنبه

 (.6001به نقل از اسمیت و همکاران،  8117 31و کوقات 6003و همکاران،  31؛ هاف8115، 37و شرر 32بندورف)دارند 
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اگرچه قصد . همانگونه که پیش از این اشاره شد دومین عامل در توافق زوجین مربوط به مقیاس تفاهم و تبادل احساسات است

به نوعی بدیهی اکثر افراد برای ازدواج یافتن بستری است برای تبادل احساسات رمانتیک و تولید مثل، و داشتن توافق در این رابطه 

، "میزان موفقیت در درک احساسات و احتیاجات یکدیگر ": است، اما با نگاهی به ساختار عبارات گنجانده شده در این مقیاس مانند

کیفیت  "، "راهکارهای حل تعارض بین شما"، "ها ی ابراز احساسات در هنگام دلخوری نحوه"، "رفع موانع موجود در ابراز احساسات"

همگی، در کنار بار احساسی و عاطفی خود، به  "ی جلوگیری از بارداری نحوه"و یا  "ی جنسی برقراری هرگونه رابطه و چگونگی

های ارتباطی است که راه را برای تبادل احساسات  ای از مهارت دارند که برای رسیدن به آن احساسات نیاز به مجموعه ای اذعان می گونه

های  هایی که برای حل مشکالت خود به کلینیک کند که اکثر زوج این نکته زمانی خود را برجسته می .نماید عاطفی و شفافیت آن باز 

در  هایی کنند و غالباً با دریافت آموزش کنند از احساس تنهایی و درک نشدن در زندگی مشترک شکایت می روانشناسی مراجعه می

؛ عاملی که (8313تیرگری، ) ندی بیشتر در زندگی مشترک خواهند رسیدهای کالمی و غیر کالمی ارتباطی، به رضایتم زمینه مهارت

ی  تواند تکمیل کننده این یافته می. شاید در فرآیند تبدیل عشق پرشور در زوجین جوان به عشق رفاقتی و مسئوالنه تأثیرگذار باشد

 . اند گردیده مطالعاتی باشد که تا کنون در زمینه تأثیر عشق در ماندگاری روابط زناشویی ارائه

. است 77/0سنج پیش از ازدواج، مربوط به توافق در امور سیاسی اجتماعی با آلفایی برابر با  خرده مقیاس سوم در مقیاس توافق

تر عوامل برونگرایانه روابط  ی خارجی های اجتماعی به عنوان پوسته این موضوع که توافق داشتن در مورد موضوعات سیاسی و فعالیت

تواند ناشی از عوامل فرهنگی در ایران باشد و  باشد، می  ی روابط زناشویی افراد داشته تواند نقش معناداری در آینده می بین فردی،

ی داشتن  های اصلی از چهار پایه نتایج پژوهش حاضر این عامل را به عنوان یکی از پایه. کند مطالعات اجتماعی بیشتری را طلب می

مطالعات سبب شناسی علل طالق در دیگر ممالک نیز به . ک برای حفظ تعادل خود معرفی کرده استتوافق بیشتر در زندگی مشتر

روند ( 6001) 50آمبرت به اعتقاد .اند ها اذعان داشته اجتماعی جوامع در ماندگاری ازدواج -وجود رابطه بین تغییرات در نگرش سیاسی

عقالنیت در مقابل ) به معنی عقالنیت دنیوی سکوالریزاسیونروند تواند ناشی از  به بعد می 81افزایشی آمار طالق در غرب از قرن 

ای که امروزه نگرش به  به گونه. کاهش تأثیرات مذهب در جوامع باشد و های فردی هنجارهای مربوط به انتخاب ی در، آزاد(معنوی

، 58چرلین)داده است آتی ثاق و عهدی برای نزدیکی به خدا جایش را به یک انتخاب و تصمیم شخصی برای زندگی ازدواج به عنوان می

کید أت و ی قبل در جوامع گوناگون آغاز شد که در حدود دو دهه( لیبرالیسم)خواهی  های آزادی به سوی ارزش که حرکتی(. 6005

های جنسی و  گرایی، به ویژه لذت در زمانیکه نگرش فردگرایانه با تفکر لذت .داردبیشتری بر روی حقوق افراد  به جای وظایف آنها 

تواند  شوند، چنین نگرشی می کند و در جایی که افراد به شاد بودن و کمال رضایت در سطح اجتماع تشویق می روحی، همبودی پیدا می

ن شرایط افراد کمتر  به ازدواج به عنوان پذیرش مسئولیت تحت ای. ذهنیت همسران در مورد ازدواجشان نیز بگذارداثر خود را در 

با تعجیل بیشتری  نیازشان توسط همسران،کنند و بیشتر به فکر کسب لذت شخصی هستند و در صورت برآورده نشدن  دوجانبه نگاه می

عالوه بر  تأثیر حرکت تفکرات . پی پایان دادن به آن رابطه و پیداکردن فردی دیگر برای برآورده کردن آن نیازها خواهند بود در

های سیاسی و اثر آن بر روند  ، پیروی فکری از گروهها زوجسیاسی و اجتماعی به سوی فردگرایی و اثر آن در روابط بین فردی 

به عنوان مثال افراد و . های مرتبط با ازدواج، توسط برخی مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است هنجارهای ارتباطی و توافق
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ها،  طرفداران دموکرات به های مذهبی بیشتر نسبت خواهی هستند به دلیل داشتن نگرش هایی که طرفدار نگرش جمهوری خانواده

دهند همسر خود را از افرادی انتخاب کنند که تجربه روابط  و ترجیح می مخالف بیشتری با داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج دارند

در ترکیه انجام دادند، دریافتند مردانی که سن   (6001) 53و گلیک 56اُگارلو-در تحقیقی که ساکالی .نزدیک پیش از ازدواج ندارند

از آنجایی که به نظر . دهند  دختران باکره را برای ازدواج انتخاب کنند ترجیح می کار دارند باالتری دارند و نگرش سیاسی محافظه

سزایی دارد، بررسی تأثیر مستقیم سیاست در  های سیاسی و در کنار آن مذهبی در زندگی عادی مردم ایران نقش به رسد نگرش می

 .  نماید های علمی بیشتر باز می های فردی همانند ازدواج راه را برای پژوهش انتخاب

با  سنج پیش از ازدواج، مربوط به توافق در تعلیم وتربیت فرزندان فقآخرین خرده مقیاس تعیین شده در ساخت مقیاس توا

های اجتماعی و  این مقیاس در مورد توافق در سبک و سیاق زوجین در مورد انتقال اطالعات و ارزش. باشد می 18/0آلفایی برابر با 

های خود در مورد زندگی  انان در رویاپردازیبا وجود آنکه دیده شده است که بسیاری از جو. های تربیتی به فرزندان است آموزه

اند، اما به لزوم صحبت در مورد آن و زمان آمادگی مشترک برای  ی خود، به داشتن فرزند و ارتباط با آن فکر کرده مشترک آینده

اند، زمان  حصیل رو آوردهی ت ی امروز ایران که بانوان به اشتغال و ادامه در جامعه. پذیرش کودک در زمان انتخاب همسر توجهی ندارند

سیاست ازسویی . برند زنان امروز ایران در برزخ بین سنت و تجددگرایی بسر می. ان از اهمیت بیشتری برخوردار استبارداری برایش

، از سویی ارزشی پدرساالر استوار است آن نظام  های سنتی و در رأس دین ساالری، تقویت مذهب و ارزش ی بر پایهکشور رسمی 

های رسمی برای دفاع از حقوق زنان، موجب ترغیب آنان در  و ایجاد تشکل 8347تظاهرات زنان در روز جهانی زن در اسفند ماه دیگر 

هایی در رابطه با  تصویب قوانین و تبصره(. 8312پور،  درویش)شده است جددگرایی و تفکر فردگرا و سکوالر تحرکت  به سوی 

های خاص، حمایت از زنان شاغل و پذیرش فرهنگی جامعه در مورد زنان شاغل و  ها و رشته ن در ورود به دانشگاهی زنا افزایش سهمیه

در تحقیقی در باره وضعیت اشتغال ( 8113)ناصحی . تحصیل کرده باعث شده است تا زنان به تدریج از نقش سنتی خود خارج شوند

هرچه سطح تحصیالت زنان  و زنان ایران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستنددرصد  20دهد که  زنان امروز در ایران گزارش می

هایی را که درخانه برعهده  درصد زنان ایرانی، مسؤولیت 11. شود خارج از محیط خانه بیشتر می باالتر باشد، گرایش آنها نیز به کار در

ز زنان شاغل ایرانی به علت عدم امکان مراقبت و رسیدگی به درصد ا 54. کنندمی دارند، مهمترین مانع برسرراه اشتغال خود ذکر

درصد از این زنان معتقدند اشتغال زن، یکی از ابزارهای مهم برای کنترل جمعیت  34 و فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند

شود  امروز نسبت به گذشته، این احتمال بیشتر میهای همسریابی در ایران  از طرف دیگر، با تغییر شیوه(. 8114به نقل از مقدم ) باشد می

و تنفیذ نقش جنسی به فرزندان خود در روند  تری نسبت به موضوعات مربوط به فرزند پروری های متفاوت که زوجین نگرش و شیوه

اج در ایران به های صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر در رضایت و یا عدم رضایت از ازدو پژوهش. داشته باشند رشدی آنها

، اعتمادی 8371، گودرزی و محمودی 8313رستمی و همکاران )اند  ی تربیتی فرزندان اشاره نموده اثرکیفیت نگرش و تفاهم در شیوه

گرایی و نگرش به  های عادی در نگرش به خانواده کند که شباهت زوج به این نکته اشاره می( 8313)نتاج پژوهش رستمی (. 8313

و  54کیومینگرو  55های شرکت کننده در تحقیق پاپ اخیراً هم آزمودنی. های متقاضی طالق است ن بیش از شباهت زوجآموزش فرزندا
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ی فرزند  ریب به اتفاق آنها دارای فرزند بودند عدم تفاهم در موضوعات مربوط به فرزندان و شیوهقکه اکثر ( 6001) 52جوک موری

 . های اصلی نارضایتی در ازدواج و اختالفات زناشویی عنوان نموده بودند پروری را از اولویّت

وافق در امور اقتصادی بود و از موضوعاتی که توسط محققین طرح در طرح اولیّه سؤاالت مدّنظر قرار گرفت، ت دیگر یکی

ی مربوط به تعیین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید، سؤاالت مذکور نتوانستند  سؤاالتی نیز برای آن تنظیم شده بود، ولی در مرحله

ه بودند که نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید( 6001)پاپ و همکارانش . و حذف گردیدند  نمره کافی را به خود اختصاص بدهند

با وجود آنکه شاید در نگاه اول شکایت از مسائل اقتصادی بین زوجین به عنوان یکی از عوامل اختالف بین آنان باشد با این حال بحث 

 .تر بین زوجین ای است برای کمتر صحبت کردن در مورد مسائل شخصی در مورد مسائل اقتصادی بهانه

سنج پیش از ازدواج با یکدیگر و با مقیاس کل، نشان از  های توافق رده مقیاسهای خ بطور کلی نتایج حاصل از همبستگی

ها و مقیاس کل، نشان دادند که  این یافته به همراه نتایج ضرایب آلفا برای هر یک از خرده مقیاس. همبستگی باال بین آنها دارد

نتایج حاصل از همبستگی بین دو پرسشنامه . فی برخودار استسنج پیش از ازدواج از پایایی باال و همسانی درونی کا ی توافق پرسشنامه

ی توافق سنج پیش از ازدواج با  ی کل در پرسشنامه در سه گروه نشان داد که نمرهرضایت زناشویی اینریچ و توافق سنج پیش از ازدواج 

های آن با نمره خرده  مامی خرده مقیاسسنج پیش از ازدواج و ت ی کل مقیاس توافق همچنین نمره. ی کل اینریچ همبستگی دارد نمره

خرده مقیاس رضایت زناشویی یک رضایت کلی از ( 8116)به اعتقاد اولسون و همکاران. مقیاس رضایت زناشویی همبستگی مثبت دارد

ای آیین مراودات و ه های بسیار باال بین خرده مقیاس همبستگی. دهد ی اینریچ، نشان می ازدواج را با درنظر گرفتن دیگر ابعاد پرسشنامه

تفریحات و تفاهم و تبادل احساسات با مقیاس توافق کل و همچنین همبستگی باالی آنها با مقیاس کل اینریچ و رضایت زناشویی به 

 .طور مشخص به اهمیت این دو عامل در زندگی مشترک زوجین اشاره دارد

های مساوات طلبی همبستگی  نقش زهای انریچ به ج تمام مقیاسهای آن با  سنج پیش از ازدواج و خرده مقیاس ی کل توافق نمره

سنج پیش از ازدواج به ارزیابی میزان  ی توافق اشاره به این نکته مهم است که هیچ یک از سواالت مربوط به پرسشنامه. نشان دادند

ی اعتبار محتوایی توسط اساتید  مرحله ای نداشتند، چراکه سؤاالت مربوط به توافق در مساوات نقش زوجین در ها اشاره برابری نقش

و  48اوبرین 40، پیلرمر 51و هاتفیلد( 6001)و همکاران  51، پیلمر(8115) 57یلفِلم. ی اعتباری کافی را بدست نیاوردند و حذف شدند نمره

ماندگاری ازدواج تواند معیار مناسبی برای  های مساوی نمی رسند که داشتن نقش های خود به این نتیجه می در پژوهش( 6007) 46لی

ها اهمیت  ی صمیمی و نزدیک هستند و به یکدیگر تعهد دارند کمتر به تساوی نقش به اعتقاد هاتفیلد زمانیکه دونفر در یک رابطه. باشد

 . کنند دهند اما در زمان پیدایش مشکل، طرفین در این مورد مشکل پیدا می می

تواند در ماندگاری بیشتر  د که داشتن سطح متوسطی از تحصیالت میدر تحقیقی مشترک گزارش دادن( 8114) 45و مِیر 43تزنگ

ها و پایدار ماندن  ی مثبت بین سطح تحصیالت خانم نیز به وجود رابطه( 8118)47و سویت 42کاسترول 44بومپاس. ازدواج اثرگذار باشد
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تحصیالت، سن در زمان ازدواج و طول نتایج حاصل از وجود همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی سطح . اند ازدواج اشاره کرده

در پژوهش حاضر نیز همبستگی متقاضی طالق و  های متأهل زوجمدت نامزدی و یا آشنایی پیش از ازدواج با توافق کل در دو گروه 

بیشتری را به لحاظ های  داشتن تحصیالت بیشتر در ازدواج احتماالً فرصتسن بیشتر و به این معنا که . دهد مثبت معنادار نسبی را نشان می

 .((6002) 41و کرومپتون 41کالرک) های آموزشی مهیا کرده است های ارتباطی مفید برای افراد در محیط یادگیری برخی از مهارت

نیز در مقاالت خود در مورد بررسی علل طالق، عامل ازدواج در سن پایین را به عنوان عامل مؤثر در گرایش به طالق (  6001)آمبرت 

افراد کم سن از پختگی کافی برای حل مشکالت مربوط به روابط بین فردی در ازدواج چراکه آنان بر این باورند که . اند گرفتهدر نظر 

های جوان در سنین پایین از ثبات کافی برخوردار نباشد و  همچنین این احتمال وجود دارد که شخصیت زوج. باشند برخوردار نمی

تواند  عدم وجود رابطه بین سن در زمان ازدواج ومیزان توافق در ازدواج در پژوهش حاضر می .ریج تغییر کندهای آنان به تد بنابراین نیاز

در فرهنگ همانگونه که پیش از این در بحث مربوط به مقیاس آیین مراودات و و تفریحات نیز ذکر شد . های فرهنگی داشته باشد ریشه

و شاید سن  گرفت قرار می و مراقبت ها پس از ازدواج توسط بزرگترها مورد حمایت تا سال افراد متأهل در سنین پایین ی رابطهایرانی 

 . نباشد پایین ازدواج عامل جدی در گرایش به طالق

سنج پیش از ازدواج، یک مدل پیشگویی  مقیاس توافقهای بدست آمده از تحلیل رگرسیون پرسشنامه جمعیت شناسی و  بررسی

ای بود که  های سطح تحصیالت و طول مدت نامزدی، طول مدت نامزدی تنها متغیر زمینه مطابق مدل رگرسیون از بین متغیر. را ارائه داد

شناخت و توافق کلی  ی مستقیم با توافق کل را نشان داد بدین معنا که هرچه طول مدت آشنایی بیشتر باشد احتماالً طرفین به رابطه

در مدل فرآیند بین فردی . این یافته همسو با نگرشی است که پیش از این در مدل فرآیند بین فردی به آن اشاره شد. رسند بیشتری می

ی دیگر که احتماالً در رشد رابطه به  ها و عوامل آمارگونه های اجتماعی، شباهت در نگرش عالوه بر آنکه به تأثیر وجود شباهت

الت واقعی در طول رابطه از اهمیّت عامتوجود گیرد که  صوص در شروع آن نقش دارند اشاره دارد، این فرض را نیز در نظر میخ

از این رو مدل فرآیند بین فردی توجه مثبت بسیاری از محققین . گیری الگوی رشد در ازدواج و تعهد برخوردار است ای در شکل ویژه

های استخراج  در این راستا برخی از یافته(. 6006کِیت و همکاران، )وابط، به خود اختصاص داده است را به سبب درک کامل آن از ر

یش از ازدواج اظهار کرده بودند که طول مدت روابط پیش از ازدواج و مدت زمانیکه پشده از تحقیقات اولیه در مورد داشتن روابط 

؛ به نقل از 8143برگسو والین، )گذارد  ماندگاری روابط بعد از ازدواج آنها اثر میای مثبت بر  زوجین با یکدیگر نامزد هستند به گونه

های آشنایی قبلی زوجین، روابط صمیمی در دوران  بین مؤلفه( 8313)در ایران نیز احمدی و همکاران (. 6006کیت و همکاران، 

توجه به این نکته در اینجا حائز اهمیت  .نادار پیدا کردندها با میزان رضایت زناشویی ارتباط مع نامزدی، روابط صمیمی بین خانواده

خانگی  شود به لحظ کیفی با آنچه که در غرب تحت عنوان هم باشد که آنچه که در ایران دوران نامزدی و یا دوستی خوانده می می

خطرساز در طالق معرفی خانگی را به عنوان یک عامل  اکثر مطالعات صورت پذیرفته در غرب هم. شود متفاوت است مطرح می

خانگی میزان تعهد،  آنان براین باور هستند که در روابط هم(. 6001و آمبرت  8112 28و تنفر 20؛ فاستر6005و همکاران  استنلی)اند  کرده

یر گذار ثأهای حل مسائل بین فردی که همگی از عوامل ت حل داشتن رابطه و پیدا کردن راه باور مذهبی، تالش برای نگهمیزان درآمد، 

تر است افراد در هنگام  خانگی راحت از آنجایی که وارد شدن و یا خارج شدن از روابط هم. باشد در ماندگاری ازدواج است، پایین می
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با این حال مطالعات  .شوند کنند اما پس از ازدواج با مشکل مواجه می کمتر به معیارهای شخصی خود برای ازدواج توجه می ،انتخاب

رسد داشتن  بنظر می(. 6001آمبرت )ه منتهی به ازدواج شود از ماندگاری بیشتری برخوردار است کخانگی کوتاه مدت  اند هم نشان داده

ی  تواند تاحدودی پیشگوکننده روابط پیش از ازدواج به منظور شناخت و آشنایی بیشتر طرفین از یکدیگر در جهت انتخاب همسر می

 .اج باشدمناسبی برای توافق بیشتر در ازدو

ی توافق سنج پیش از ازدواج با اعتبار و پایایی باال و همخوان با مطالعات علمی صورت پذیرفته در ایران و خارج از  پرسشنامه

ود بود، های مرتبط با همسر گزینی در ایران مشه این ابزار که جای خالی آن در پژوهش. ایران در طرح حاضر تهیه و تنظیم شده است

این ابزار . کمکی در اختیار مشاوران در امر ازدواج قرارگیرد و آنان را در راهنمایی بیشتر مراجعین یاری نماید نوان ابزارتواند به ع می

تواند به عنوان راهنمایی برای زوجین جوان باشد تا در  ای برای پیش بینی دقیق موفقیت در ازدواج باشد، می بیش از آنکه وسیله

های بدست آمده بین گروه  شود، با توجه به اختالف میانگین پیشنهاد می. آنها توجه کنند آگاهی یابند هایی که الزم است به حیطه

تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی به مشاوران کمک کند تا با اجرای آن  در این پژوهش، این ابزار می های متأهل و متقاضی طالق زوج

هایی که در زندگی باعث عدم توافق در بین آنان شده است  اند، به بررسی مقوله بر روی زوجینی که برای رفع مشکالتشان مراجعه کرده

بدین ترتیب مشاوران . طالق و یا ماندگاری در زندگی مشترک را پیش بینی نمایند بپردازند و تاحدودی نیز جهت حرکت آنها به سمت

ی اصلی در حفظ تعادل  توانند به کمک این ابزار، تمرکز اصلی درمان خود را بر روی رفع مشکالت مربوط به هر یک از چهارپایه می

 .زندگی مشترک، قرار دهند
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