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Abstract 
The present study aimed to develop and validate a questionnaire to assess the possibility of 
marital adjustment so as to help experts make sound decisions about couples on the brink 
of divorce. The study was conducted using an exploratory method (instrument 
development) in two phases. In the first phase, based on the qualitative method of grounded 
theory and using interviews with 33 couples on the brink of divorce and 15 marriage and 
divorce counselors, marital adjustment factors were explored and a questionnaire was 
designed in two versions for men and women. In the second phase, based on the 
quantitative method, the validity and reliability of the questionnaire were evaluated by 
purposefully selecting 262 women and 202 men visiting counseling centers in Isfahan. 
Confirmatory factor analysis was performed using SPSS and AMOS and Cronbach’s alpha 
of the questionnaire and its subscales were calculated. The results showed that two main 
categories including positive resources and negative resources of marital relationship 
(deterrents to divorce) are involved in marital adjustment. The results indicated that love, 
trust, sexual relationship, acceptance, justice, and fairness were the subcategories of 
positive resources of marital relationship for men and women. Besides, deterrent attitudes, 
family of origin, children (for men and women) and socio-economic conditions (for 
women) were determined as the subcategories of the negative resources of the marital 
relationship. The results of the confirmatory factor analysis also provided a significant 
explanation of the variance of the variable under study by the factors both for women 
(0.48) and for men (0.49). Cronbach’s alpha of the questionnaire was 0.89 for women and 
0.90 for men. Given the appropriate validity and reliability of the two versions of the 
questionnaire, it seems that this questionnaire can help the experts and couples make right 
decisions concerning the marital life.  
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Extended Abstract 

 

Introduction 
Since involvement in a romantic relationship influences individuals’ daily 

performance and gives rise to pleasant feelings, the dissolution of such a 
relationship with divorce can have unpleasant consequences (Solomon & 
Jackson, 2014). Most couples marry in the hope of living together for the rest of 
their lives, but today in many parts of the world, divorce has become a common 
phenomenon that is increasing every day (Schramm & Becher, 2020). 

Divorce is a life-changing decision that affects all aspects of life and its 
consequences might influence the whole life of an individual (Amato & 
Marriott, 2016). Therefore, to help couples make right decisions in their 
marital life, it is necessary for marriage and divorce counselors to utilize 
specialized instruments. Various instruments have been developed to help 
couples and marriage and divorce counselors. However, the existing 
questionnaires are for before and after the divorce and do not help the 
couples on the brink of divorce.  

The importance of divorce counseling for couples has been increasingly 
emphasized by the family court and the judicial system of Iran according to 
the Family Protection Law. Therefore, this study aimed to develop an index 
to help marriage and divorce counselors, especially couples who are in one 
of the stages of the divorce process, from the emergence of the idea of 
divorce to legal divorce. Given that the divorce process depends on the 
social context of each society and based on an understanding of the reality of 
divorce from the perspective of those involved, the factors of marital 
adjustment in Iranian couples were identified through collecting authentic 
data from the social context of divorce in Iran. Thereafter, a questionnaire 
was developed to assess the possibility of martial adjustment. This study also 
sought to answer the research question on how to construct a questionnaire 
to assess marital adjustment and determine its validity and reliability. 

 
Methods 

The present study was conducted using an exploratory design. In 
exploratory research, the researcher seeks to discover the context of a 
situation. To this end, first qualitative data are collected and then, through 
this, measurement tools are developed (Bazargan, 2015). This study was 
conducted in two qualitative and quantitative phases. The first qualitative 
phase of this study was conducted based on the grounded theory approach 
using in-depth interviews with couples and counselors. The second phase 
was based on the descriptive method of testing. 

The research population in the first phase of the study, which aimed to 
discover the categories of marital adjustment of couples on the brink of 
divorce, included all couples on the brink of divorce in Isfahan in 2019 and 
2020. Besides, all marriage and divorce counselors who worked in 
counseling centers in the mentioned years, were considered as the population 
of the study. Based on purposive and theoretical sampling, semi-structured in-
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depth interviews were conducted with 33 couples on the brink of divorce and 15 
marriage and divorce counselors until theoretical saturation. In the second phase 
of the research, which aimed to construct an adjustment questionnaire, the 
statistical population included all men and women in Isfahan in 2020 who were 
in one of the stages of divorce. The sample at this phase was 262 women and 
202 men who were in one of the stages of the divorce process. 

 
Instruments 

In this study, two questionnaires were used to evaluate the convergent 
and divergent validity of the researcher-made questionnaire. The first one 
was the Golombok-Rust Inventory of Marital State (GRIMS) developed by 
Rust, Bennum, Crowe, and Golombok in 1988 with 28 items. The second 
one was the Standard Questionnaire of Desire for Divorce developed by 
Rusbult, Johnson, and Morrow in 1986 in two 28- and 14-item versions. The 
14-item version was used in the present study. 

 
Procedures 

This research was conducted in two phases. In the first qualitative phase, 
based on the grounded theory, the categories of marital adjustment were 
discovered in two positive resources and negative resources dimensions of 
marital relationship. 

 
Data Analysis  

In the second phase, based on the discovered categories, the items 
appropriate for the men and women versions were determined. After 
analyzing the data, the Possibility of Marital Adjustment Questionnaire was 
developed as a 60-item version for women and a 45-item version for men. 

In the first phase of the study, the obtained data were analyzed using 
Glaser method based on open, selective, and theoretical coding. 

In the second phase, to evaluate the validity and reliability of the 
Possibility of Marital Adjustment Questionnaire, confirmatory factor 
analysis was performed using SPSS and AMOS. 

 
Results 

The results of the qualitative phase showed that positive resources and 
negative resources of marital relationship (deterrents to divorce) were the 
two main categories involved in marital adjustment. The results indicated 
that love, trust, sexual relationship, acceptance, justice, and fairness were the 
subcategories of positive resources of marital relationship for men and 
women. Moreover, deterrent attitudes, family of origin, children (for men 
and women), and socio-economic conditions (for women) were determined 
as the subcategories of the negative resources. The results of confirmatory 
factor analysis also showed a significant explanation of the variance of the 
variable by the factors. Cronbach’s alpha was 0.89 for the women’s version 
of the questionnaire and 0.90 for the men’s version. 
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Discussion  
The results of the present study on the categories of the Possibility of 

Marital Adjustment Questionnaire can be consistent with the results of some 
Iranian studies (e.g. Nasiri Dehsorkhi et al. 2018) and foreign studies (e.g. 
Stafford & Canary, 1991: quoted from Vangelisti & Perlman, 2006) in the 
field of marital compromise and stability. 

 
Conclusion 

According to the results of the present study, it can be concluded that the 
Possibility of Marital Adjustment Questionnaire can help couples on the 
brink of divorce and marriage and divorce counselors as an instrument. 
However, due to the cultural and social diversity of Iran, caution must be 
exercised in generalizing the results. 
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 چکیده

سنجش امکان سازگاری زناشویی است که به منظور  ی پرسشنامههدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی 
طالق ساخته شده است. روش  ی آستانهمتخصصان در مورد زوجین در  ی کارشناسانه گیری یمتصمکمک به 

روش  بر اساساول  ی مرحلهپژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی )تدوین ابزار( بوده که در دو مرحله انجام شد. در 
 املمشاور خانواده و طالق، عو 51طالق و  ی آستانهزوج در  33، با استفاده از مصاحبه با ای ینهزمکیفی نظریه 

دوم بر  ی مرحلهدر دو فرم زنان و مردان طراحی شد. در  یا پرسشنامهسازگاری زناشویی کشف شد و  امکان
مرد  202زن و  262ساخته شده با انتخاب هدفمند  یها پرسشنامهاساس روش کمی، روایی و پایایی 

تحلیل  AMOSو  SPSS یزارهااف نرمشهر اصفهان بررسی شد. با استفاده از  ی مشاورهبه مراکز  کننده مراجعه
نشان داد که دو  ها یافتهمحاسبه شد.  ها آزمونو خرده  پرسشنامهعاملی تائیدی انجام گرفت و آلفای کرونباخ 

طالق( در امکان سازگاری  یها بازدارندهزناشویی ) ی رابطهمنفی  های یهسرمامثبت و  های یهسرمابعد اصلی 
جنسی، پذیرش،  ی رابطهعالقه، اعتماد،  یها مقولهزناشویی همسران دخیل است. نتایج حاکی از آن بود که 

زناشویی برای مردان و زنان ظهور یافتند. همچنین در بعد  ی رابطهمثبت  های یهسرماعدالت و انصاف در بعد 
اصلی، فرزندان )برای مردان و  ی خانوادهبازدارنده،  یها نگرش یها مقولهزناشویی،  ی رابطهمنفی  های یهسرما

آمدند. نتایج تحلیل عاملی تائیدی نیز بیانگر تبیین  به دستاجتماعی )خاص زنان(  -زنان( و شرایط اقتصادی
( 84/0( و هم برای فرم مردان )84/0هم برای فرم زنان ) ها عاملمعناداری از واریانس متغیر موردنظر توسط 

آمد. با توجه به کسب اعتبار و  به دست 40/0و برای فرم مردان  44/0فرم زنان  ی پرسشنامهبود. آلفای کرونباخ 
درست برای  گیری یمتصماین پرسشنامه بتواند در امر  رسد یم نظر بهروایی مناسب برای فرم زنان و مردان، 

 باشد. کننده کمکزندگی زناشویی برای متخصصان و زوجین 
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 مقدمه
اهداف افراد در طول زندگی است، زیرا درگیر بودن در یک  ینتر مهماز  بخش یترضایک ازدواج 

بنابراین  .افراد و پدیدآیی احساسات خوشایند تأثیر فراوان دارد ی روزمرهعاشقانه بر عملکرد  ی رابطه
پیامدهای ناخوشایند بسیاری برای زوجین داشته باشد  تواند یم یا رابطهواضح است که انحالل چنین 

(Solomon & Jackson, 2014 پدید آمدن اختالفات زناشویی به عنوان بخشی طبیعی در زندگی .)
و در صورت نپرداختن صحیح  کند یماما گاهی بروز مشکالت خانواده را تهدید  ،شود یمزناشویی قلمداد 

 کند یمبرای ایجاد لغزش از مسیر زندگی زناشویی و انحراف آن به سمت طالق را فراهم  ای ینهزمبه آن 
(Doherty & Harris, 2017 .) زندگی  یها جنبه ی همهزندگی است که  ی تغییردهندهطالق یک تصمیم

امروزه  (.Amato & Marriott, 2016د وجود دارد )افراو پیامدهای آن در سرتاسر زندگی  کند یمرا درگیر 
عادی تبدیل شده است که هر روزه در حال گسترش  ای یدهپدق به در بسیاری از کشورهای جهان، طال

پیشرفته (. این روند صعودی در حال رشد در کشورهای Schramm & Becher, 2020است )
(Sharma, 2011 و همچنین کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران قابل مشاهده است )
(Asanjarani  et al., 2019 .) 

. (Rezaeian et al., 2017) دهد ینمو در اثر یک عامل خاص رخ  باره یکاست که به  ای یدهپدطالق 
 ها آنندان و سایر افراد مرتبط دارد که بیشتر رویداد، پیامدهای بسیاری برای زوجین، فرز همچنین این

قابل توجه این است که با وجود پیامدهای مخرب طالق برای  ی نکته. (Amato, 2000)ناخوشایند است 
و همین  (Slanbekova et al., 2014)زندگی خانوادگی افراد، این پدیده در حال تبدیل شدن به یک هنجار است 

و غیرکارشناسانه بگیرند. به  جا نابه گیری یمتصم ،تا افراد بدون تأمل کافی در مورد طالق شود یمعامل سبب 
  .(Bell et al., 2018)ا دیرهنگام به وفور مشاهده شود زودهنگام ی یها طالقهمین دلیل ممکن است تعداد 

آن، الزم است تا طالق و ابعاد آن در  ی گستردهساختار چندبعدی طالق و پیامدهای  به دلیلبنابراین 
 یریگ اندازهمطالعات مختلف  ،بر همین اساس مشخص قابل ارزیابی و سنجش باشد. چارچوبی
 و  (Cailar & Yilmaz, 2022)اند دادهگوناگون مرتبط با طالق را مورد توجه قرار  یها شاخص

که  ییها حوزه. یکی از اند کردهآغاز  را یا گستردهمتخصصان برای کمک به افراد درگیر در طالق تالش 
در  موقع بهتوجه بسیاری از مشاوران و متخصصان خانواده را به خود جلب کرده است، تشخیص درست و 

به همین منظور و در هستند.  ها پرسشنامهدر امر تشخیص،  کننده کمکامر طالق است. یکی از ابزار 
گوناگونی با موضوع طالق  یها پرسشنامه، خانواده انجهت کمک به زوجین، فرزندان و در نهایت مشاور

 .شود یمزناشویی استفاده  ی رابطهکه در مراحل گوناگون  اند شدهطراحی و ساخته 
، پرسشنامه گیرد یمزوجین به طالق مورد بررسی قرار  که برای سنجش میل ییها پرسشنامهیکی از 

این است.  (Standard Questionnaire Of Desire for Divorce)گرایش به طالق استاندارد 
( ساخته شده است، Rusbult et al., 1986توسط روزولت، جانسون و مورو ) 5446پرسشنامه که در سال 

. این سنجد یمتمایل برای طالق، تمایل به مسامحه، ابراز احساسات و وفاداری زوجین را ، گویه 24در 
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استعداد زوجین برای طالق یا حفظ زندگی  تواند یمپرسشنامه که مورد اعتباریابی  قرار گرفته است، 
 Attitudes Toward Divorce) در همین راستا، مقیاس نگرش به طالقکند.  یریگ اندازهمشترک را 

Scale)  نیز توسط کینایرد و جرارد(Kinnaird & Gerrard, 1986)  برای سنجش نگرش مثبت یا
نگرش مثبت بیشتری به طالق است.  ی دهنده نشانباالتر  ی نمرهمنفی افراد به طالق ساخته شده است. 
اجرا شود و نگرش آنان به  سال بزرگافراد  ی همهبرای  تواند یمالبته این پرسشنامه عالوه بر زوجین، 

 . را مورد ارزیابی قرار دهدطالق 
 ییها پرسشنامهدیگری، به منظور سازگاری پس از طالق زوجین و همچنین فرزندان، همچنین در تالش 

Fisher)طراحی و ساخته شده است. مقیاس سازگاری طالق فیشر 
’
s Divorce Adjustment Scale)  در

 یاسخرده مق 6ساخته شده است. این پرسشنامه در  (Bruce Fisher, 1976)توسط بروس فیشر گویه  500
اجتماعی، میزان سازگاری افراد  یخود ارزش، رها شدن، خشم، سوگ، صمیمیت اجتماعی و یخود ارزشاحساس 

باالتری کسب کنند،  ی نمرهچه افراد  .  در این پرسشنامه هردهد یمپس از طالق را مورد ارزیابی قرار 
 سازگاری کمتری با طالق دارند. 

 Child Divorce Adjustment)الق نیز برای سنجش سازگاری فرزندان با ط یا پرسشنامه

Inventory) پورتس و براون وسط ت(Ports & Brown, 1997:quoted from Ports et al., 1999) 
سازگاری  درکه ممکن است  پردازد یمعوامل خطر در یک خانواده  یریگ اندازهبه ساخته شده است که 

حمایت  های یستمسدر این پرسشنامه عبارتند از:  یریگ اندازه. چهار عامل مورد دخیل باشد فرزندان
خارجی، بینش و ادراک کودک نسبت به طالق، شرایط مرتبط با تعارض پس از طالق و عملکرد و ثبات 

 .(Ports et al., 1999)خانواده 
با توجه به اینکه تصمیم به طالق نتیجه فشار شدیدی است که حداقل به یکی از زوجین وارد 

، (Sadoughi et al., 2019) و اهداف آنان رخ دهد برآورده نشدن نیازها به دلیلن است که ممک شود یم
. پس از پیش آیددر مورد آن  گیری یمتصمدر زندگی افراد فکر طالق و نیاز به  ییها زمانممکن است در 

بیشتر برای  ها یاسمقکه این  شود یممشاهده مربوط به طالق،  های یاسمقتدوین  ی یشینهپبررسی 
. اما با اند شدهو سازگاری با آن ساخته پس از اتمام طالق  ی مرحلهبرای یا  پیش از تصمیم به طالق و

طالق طراحی و  ی آستانهزوجین در  گیری یمتصمتوجه به اینکه پرسشنامه یا مقیاسی برای کمک به 
این النه یا دیرهنگام برای عجو های گیری یمتصمساخته نشده است، بنابراین ممکن است احتمال خطر 

تدوین شده که مرتبط با موضوع طالق  های یاسمقو  ها پرسشنامهاز سوی دیگر،  زوجین به وقوع پیوندد.
. اند کردهتالش ابزار این هنجاریابی  رایو متخصصان داخلی ب اند شدهدر سایر کشورها تدوین هستند، 

، پیوندد یماین در صورتی است که طالق به عنوان رویدادی که در یک بستر اجتماعی خاص به وقوع 
قانونی  یها جنبهاز سویی طالق  .(LaRossa, 2005) اجتماعی جامعه است و تحت تأثیر شرایط فرهنگی

ی زنان و ممکن است شرایط متفاوتی را برا کهایران است  ی جامعهکه خاص و حقوقی فراوانی دارد 
 ی نحوهو  گیری یمتصمو در  (Habibi tabar, 2009) مردانی که قصد جدایی از همسر را دارند، رقم بزند

اجتماعی  -مبتنی بر شرایط فرهنگی یا پرسشنامهاجرای تصمیم آنان دخیل باشد. بنابراین خأل وجود 
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برای زوجینی که دارای فکر طالق هستند یا به  تر یبآس کم گیری یمتصمایران برای کمک به  ی جامعه
ه منظور کمک به زوجین برای ب در همین راستا،. شود یماحساس ، اند یدهرسمراحل نزدیک به طالق 

زندگی مشترک، الزم است مشاوران خانواده و ماندن یا ترک در مورد  درست و کارشناسانه گیری یمتصم
  مجهز باشند.نیز ابزار تخصصی  بهعالوه بر اجرای جلسات مشاوره، طالق 
طالق برای زوجین از سوی دادگاه خانواده و سیستم  ی مشاورهاهمیت مشاوره با توجه به الزام  

قضایی کشور با توجه به قانون حمایت از خانواده مضاعف شده است. به همین منظور هدف از انجام 
که در  است پژوهش حاضر تدوین ابزاری برای کمک به مشاوران خانواده و طالق و خصوصاً زوجینی

. بنابراین با توجه به اینکه ق تا انجام طالق قانونی هستندطال یکی از مراحل فرایند طالق، از ظهور فکر
مبتنی بر درک واقعیت طالق از نظر افراد  ،دهد یمفرایند طالق وابسته به بافت اجتماعی هر جامعه روی 

زناشویی در  سازگاریامکان واقعی از بستر اجتماعی این رویداد، عوامل  یها دادهدرگیر با آن، با گردآوری 
در واقع تهیه گردید. زناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهآمد و بر این اساس  به دست نزوجی

زناشویی مؤثر  ی رابطهیک مجدد  یریگ شکلزناشویی عواملی هستند که در  سازگاریامکان عوامل 
از بین  یاقرار گرفته  توجهی یبمورد هستند، اما ممکن است به دالیل مختلف، در طول زندگی زناشویی 

ه وقوع پیوندد تحت تأثیر هیجانات شدیدی ب تواند یمماهیت آن  به دلیلبروند. با توجه به اینکه طالق 
(Shehni Yailagh et al., 2011)،  ممکن است زوجین از ارزیابی درست تصمیم خود به طالق عاجز

به حفظ زندگی زناشویی آنان کمک کند را در نظر نیاورند و با یک  تواند یمباشند و عواملی که همچنان 
که ممکن است طالق آثار  طالق عجوالنه خود را درگیر پیامدهای گوناگونی کنند. همچنین با وجود آن

. در چنین مواردی مانده برای نجات افراد است اقیمخرب فراوانی داشته باشد، اما گاهی اوقات تنها راه ب
 لذاکه بتوانند به سازش زوجین کمک کنند، از بین رفته باشند.  هایی یهسرماعوامل و  ی همهممکن است 

بیشتری را در بر داشته باشد. بنابراین الزم  های یبآسممکن است ماندن در چنین زندگی برای خانواده 
، به ناشوییز سازگاریامکان عوامل  عدم وجودی از وجود یا است در این گونه روابط نیز با سنجش دقیق

به همین ترتیب این پژوهش به دنبال زوجی کمک شود.  ی رابطهبرای سرنوشت  گیری یمتصمدر  زوجین
زناشویی و تعیین  سازگاریامکان سنجش  ی پرسشنامهپاسخ سؤال پژوهش مبنی بر چگونگی ساخت 

 .استروایی و پایایی آن 
 

 روش

 یریگ نمونهجامعه، نمونه و روش 
. (Creswell & Plano Clark, 2007) بود )تدوین ابزار( ترکیبی از نوع طرح اکتشافیروش پژوهش حاضر 

یک موقعیت است؛ بدین منظور ابتدا  ی درباره نهیزمبه دنبال کشف در طرح پژوهش اکتشافی، پژوهشگر 
 کند یمرا تدوین  یریگ اندازهکیفی پرداخته و سپس از این طریق، ابزار  یها دادهبه گردآوری 

(Bazargan, 2015 .) سازگاریامکان اول، کشف عوامل  ی مرحلهاز آنجا که هدف این پژوهش در 
الزم است این عوامل در بستر  رسد یمطالق بود، به نظر  ی آستانهزناشویی از نظر زوجین در 
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بنابراین با توجه به اینکه این رویداد در بستر واقعی در حال  .داجتماعی و واقعی آن مورد بررسی قرار گیرن
 یا نهیزم ی هینظر، از رویکرد باشد یمافراد از این عوامل  ی تجربهوقوع است و نیاز به کشف دیدگاه و 

از نیز کمی(  ی مرحلهدوم پژوهش ) ی مرحلههمچنین در . (Glaser & Halton, 2005) استفاده شد
 استفاده گردید. یساز آزمونروش توصیفی از نوع 

 سازگاری امکان یها مقولهکه به منظور کشف  اول پژوهش ی مرحلهمورد مطالعه در  ی جامعه
طالق در شهر اصفهان  ی آستانهزوجین در  ی هیکلطالق انجام گرفت،  ی آستانهزوجین در زناشویی در 

نواده و طالق که در مراکز مشاوره در مشاوران خا ی هیکلهمچنین  بودند. 5344و  5344 یها سالدر 
در  کنندگان مشارکت ی جامعهزوج و طالق مشغول به کار بودند، به عنوان  ی نهیزمدر  مذکور یها سال

معیار ورود برای زوجین در این مرحله، ازدواج اول زوجین، قرار داشتن در یکی از مراحل نظر گرفته شدند. 
دارای مدرک ی ورود به پژوهش بود. همچنین مشاورانی که فرایند طالق و رضایت هر دو زوج برا

سال فعالیت در حوزه خانواده یا طالق بودند، به این منظور در نظر  3و حداقل و دکتری کارشناسی ارشد 
طالق  ی آستانهزوج در  33هدفمند و نظری با  یریگ نمونهروش  بر اساسگرفته شدند. به همین ترتیب، 

 انجام شد تا اشباع نظری حاصل شد.  عمیق نیمه ساختاریافته ی مصاحبهمشاور خانواده و طالق،  51و 
زناشویی  سازگاریامکان دوم پژوهش که به منظور ساخت ابزار برای تعیین  ی مرحلههمچنین در 

زنان و مردان شهر اصفهان در سال  ی هیکلآماری،  ی جامعهطالق انجام گرفت،  ی آستانهزوجین در 
از مراحل فرایند طالق بودند و به  یاین زوجین که در یکیکی از مراحل طالق بودند، بود.  که در 5344

شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با احصاء رضایت آگاهانه از آنان، در این مرحله  ی مشاورهمراکز مختلف 
مورد نیاز برای  ی نمونه( Kline, 2010با توجه به نظر کالین )از پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. 

 262. به همین منظور حجم نمونه در این مرحله، باشد یمنفر  100 الی 200انجام تحلیل عاملی تائیدی، 
 انتخاب شدند.مرد که در یکی از مراحل فرایند طالق بودند،  202زن و 

 

 یریگ اندازهابزار 
وضعیت زناشویی و  ی پرسشنامهمورد استفاده در این پژوهش شامل دو  یریگ اندازهابزار 
 یریگ اندازهدو پرسشنامه به ترتیب، به منظور  ناستاندارد گرایش به طالق هستند. ای ی پرسشنامه

سنجش امکان  ی پرسشنامه) ساخته شده در پژوهش حاضر ی پرسشنامهروایی همگرا و روایی واگرای 
 .شود یممورد استفاده قرار گرفتند که در ادامه به معرفی آنان پرداخته  (زناشویی سازگاری

توسط  این پرسشنامه :(GRIMS)راست  -وضعیت زناشویی گلومبرک ی پرسشنامه
گویه طراحی شده است.  24با  (Rust et al., 1988) 5444راست، بنوم، کرو و گلومبرک در سال 

زناشویی را از صفر تا سه  ی رابطهآن در یک مقیاس چهارتایی طیف لیکرت، وضعیت  های یهگو
تا حساسیت زوجین نسبت به هم، توجه به  کنند یم( محاسبه 3تا کامالً مخالف=  0)کامالً موافق=
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همدیگر، تعهد و وفاداری، مشارکت، همدردی، ابراز محبت، اعتماد، صمیمیت و همدلی زوجین 
 آزمودنی بیشتر باشد، وضعیت زناشویی بدتر است.  ی نمرهبرآورد کند. هر چه نسبت به هم را 

 سازی یمهدونروش  بر اساس( ضرایب پایایی این مقیاس را Rust et al., 1988راست و همکاران )
و برای مردان  41/0اساس روش آلفای کرونباخ، برای زنان  و بر 45/0و برای مردان  43/0برای زنان 

( روایی محتوایی این پرسشنامه را نیز Rust et al., 1990راست و همکاران )همچنین کردند.  گزارش 44/0
بیان کردند.  43/0و برای مردان  40/0روش بازآزمایی را برای زنان  بر اساستائید کرده و میزان پایایی آن 

برای را کل مقیاس  ی نمره ( در فرم فارسی این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخBesharat, 2001بشارت )
باالیی است. همچنین همسانی درونی  ی دهندهآورد که نشان  به دست 48/0و برای مردان  42/0 زنان

 48/0 ها آزمودنیبرای کل را زمانی دو هفته  ی فاصلهروش بازآزمایی با  بر اساسپایایی  پژوهش مذکور میزان
آلفای  الزم به ذکر است. کرده استگزارش  41/0مرد،  های آزمودنیو برای  43/0زن،  های آزمودنیو برای 

 آمد.  دست به 42/0برابر کرونباخ برای این پرسشنامه در پژوهش حاضر، 
گرایش به طالق توسط روزولت،  ی پرسشنامه استاندارد گرایش به طالق: ی پرسشنامه

 های یگو 58و  24این پرسشنامه در دو فرم  ( ساخته شد.Rusbult et al., 1986جانسون و مورو )
بعد تمایل برای طالق، تمایل به مسامحه، ابراز احساسات و وفاداری  8سؤالی در  24موجود است. فرم 

، "2بندرت= "، "5هرگز="به صورت  یا درجه 3تنظیم شده است. هر گویه در یک طیف لیکرت 
 . شود یم یگذار نمره، "3همیشه= "و  "6خیلی زیاد= "، "1زیاد= "، "8کم="، "3خیلی کم= "

مورد استفاده قرار گرفت، دارای دو بعد تمایل به  حاضر سؤالی این پرسشنامه، که در پژوهش 58فرم 
. قادرپور آید یم به دستاین دو بعد  یها مقولهکل از جمع  ی نمرهطالق و مسامحه است. 

(Ghaderpour, 2014 میزان آلفای کرونباخ برای بعد ) و برای بعد مسامحه،  45/0تمایل به طالق را
( Keshavarz Afshar et al., 2020را گزارش کرده است. همچنین کشاورز افشار و همکاران ) 46/0

اساس روش آلفای کرونباخ گزارش کردند. در پژوهش حاضر  را برای پایایی این پرسشنامه بر 41/0مقدار 
 آمد. به دست 43/0 گرایش به طالق برابر ی پرسشنامهمیزان آلفای کرونباخ برای نیز 

 

 روند اجرای پژوهش

 ی یهنظرروش پژوهش  بر اساساول که  ی مرحلهپژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفت. 
بود که توسط پژوهشگران از  یافتهساختار یمهنعمیق  یها مصاحبهانجام گرفت، شامل انجام  ای ینهزم

طالق و مشاوران خانواده و طالق به عمل آمد. میانگین زمان هر مصاحبه حدود  ی آستانهزوجین در 
حفظ زندگی زناشویی در زوجین در  یسنج امکانهر مصاحبه شامل سؤاالتی در مورد  دقیقه بود. 60

طالق  ی آستانهطالق بود. سؤال اصلی مصاحبه شامل بررسی این موضوع بود که زوجین در  ی آستانه
اری چه شرایط یا عواملی حاضر هستند، زندگی خود را حفظ کنند. بدیهی است که در در صورت برقر

به بیان جزئیات بیشتر ترغیب  شوندگان مصاحبهاجرای مصاحبه به پرسیدن این سؤال اکتفا نشد و 
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دو بعد اصلی برای ، با زوجین و مشاوران ها مصاحبهآمده از  به دست یها دادهبعد از تحلیل  شدند.
آمد که شامل نه مقوله برای زنان و هشت مقوله برای  به دستزوجین زناشویی در  سازگاریامکان 

 ها دادهو از دل  ها مصاحبهبرای زنان و مردان، در حین  ها مقولهمردان بود. در واقع تفاوت تعداد 
 ظهور یافت و از قبل تفکیکی میان زنان و مردان انجام نشد.

طالق و  ی آستانهعمیق با زوجین در  یها مصاحبهاصل از ح یها مقولهپس از کشف ابعاد و 
برآمده از  یها داده بر اساسدوم به منظور ساخت یک ابزار که  ی مرحلهدر پژوهشگران مشاوران، 

اجتماعی ایران باشد و بتواند در روند کمک به زوجین در  -فرهنگی -واقعیت و بافت ارتباطی
امکان سنجش  ی پرسشنامهبه ساخت طالق و مشاوران خانواده و طالق مؤثر باشد،  ی آستانه

 ی مرحله یها دادهو ابعادی که از تحلیل  ها مقولهمفاهیم،  بر اساس. اقدام کردندزناشویی  سازگاری
 43گویه برای فرم زنان و  505طراحی شدند. بر این اساس،  ها یهگوآمدند،  به دستکیفی پژوهش 

نفر از متخصصان  1آن توسط  ی مطالعهگویه برای فرم مردان تنظیم شد که پس از چندین بار 
 66به تعداد  ها یهگوخانواده و طالق، با حذف عبارات تکراری و اصالح جمالت مبهم،  ی مشاوره

نظر  بر اساسفرم مردان کاهش یافت. به همین ترتیب گویه برای  16گویه برای فرم زنان و 
مذکور بررسی شدند. سپس به منظور اعتبارسنجی  یها پرسشنامهروایی محتوایی متخصصان، 

به مراکز  کننده مراجعهبین زنان و مردان  ها پرسشنامههدفمند،  یریگ نمونه، به روش ها پرسشنامه
 ق بودند، توزیع شد.شهر اصفهان که در یکی از مراحل طال ی مشاوره

بدون نام و شامل اطالعاتی مانند سن، میزان تحصیالت، طول مدت ازدواج و تعداد  ها پرسشنامه
صرفاً پژوهشی از  ی استفادهدر مورد محرمانه ماندن و  دهندگان پاسخبه  دهی یناناطمبا  ها پرسشنامهفرزندان بود. 

آمده،  به دست یها پرسشنامهآماری انجام شده روی  های یلتحلبین افراد توزیع شد. در نهایت پس از انجام  ها آن
گویه  81گویه و فرم مردان  60زناشویی، در فرم زنان  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهتعداد سؤاالت نهایی 

تایی طراحی شد که در آن  1لیکرت زناشویی در یک طیف  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهآمد.  به دست
باالتر  ی نمرهاست.  "5کامالً مخالفم="و  "2مخالفم= "، "3نظری ندارم= " ،"8موافقم= "، "1 کامالً موافقم="

در  کشف شدهدو بعد  بر اساس. اما باشد یم ها زوج سازگاری زناشوییافزایش امکان  ی دهندهدر این مقیاس نشان 
امکان  رسد یم به نظرباالتری کسب کنند،  ی نمرهمثبت  های یهسرما، چنانچه زوجین در بعد ها پرسشنامهاین 

امکان باالتری کسب کنند،  ی نمرهطالق  یها بازدارندهزناشویی وجود دارد. اما چنانچه افراد در بعد  ی رابطهترمیم 
 ی نمرهر زندگی زناشویی است. در واقع و ماندن د ها آنزوجین صرفاً به معنی طالق نگرفتن  سازگاری زناشویی در

زناشویی است، در  ی رابطهالزم برای حفظ  های یهسرماوجود  ی دهندهمثبت نشان  های یهسرماافراد در بعد 
حفظ زندگی مشترک باشد که  ی دهندهصرفاً نشان  تواند یمطالق  یها بازدارندهباالتر در بعد  ی نمرهصورتی که 

اینکه زوجین و مشاوران در  به دلیلرا تضمین کند. اما  با کیفیت باالییو  یمترم قابل ی رابطه تواند ینملزوماً 
زوجین اشاره کردند، جمع نمرات  زناشویی سازگاریعوامل برای امکان  ی دستهپژوهش، به هر دو  اول ی مرحله

هر بعد نیز، از جمع  ی نمره. دهند یم به دستزوجین را زناشویی در  سازگاریامکان  ی نمرهدر دو بعد در مجموع 
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 ی نحوه 5. جدول آید یم به دستهر دو بعد  ی نمرهکل پرسشنامه از مجموع  ی نمرههر بعد و  های یهگونمرات 
 .دهد یمزناشویی را نمایش  سازگاریهای سنجش امکان  پرسشنامه گذاری نمره

 
 5جدول 

 زناشویی سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامه یگذار نمره
 فرم مردان فرم زنان ها مقوله بعد

 زناشویی ی رابطهمثبت  های یهسرما

 55تا  5 55تا 5 اعتماد
 54تا  52 54تا  52 عالقه

 22تا  54 22تا  54 جنسی ی رابطه
 81و  26تا  23 16و  26تا  23 پذیرش

 88و  30تا  23 13، 11، 18و  30تا  23 عدالت و انصاف

 زناشویی ی رابطهمنفی  های یهسرما

 36تا  35 60، 13و  34تا  35 بازدارنده یها نگرش
 85تا  33 86تا   80 اصلی ی خانواده

 -------- 10تا  83 اجتماعی -شرایط اقتصادی

 83، 82 14، 14، 12، 15 فرزندان
 

، 8، 2 های یهگوزناشویی،  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهقابل ذکر است که در فرم زنان 
و  14و  14، 12، 15، 86، 81، 33، 30، 23، 26، 21، 28، 23، 22، 25، 54، 54، 53، 51، 53، 52، 4

، 30، 23، 26، 21، 28، 23، 22، 25، 54، 54، 53، 51، 53، 52، 4، 8، 2 های یهگودر فرم مردان، 
 .شوند یم یگذار نمرهبه صورت معکوس  81و  85، 80، 31

 

 ها هدادروش تجزیه و تحلیل 

( که به صورت سه Urquhart, 2013رویکرد گلیزر ) بر اساساول پژوهش،  ی مرحلهدر 
تحلیل شدند و  ها مصاحبهحاصل از  یها دادهباز، گزینشی و نظری انجام گرفت،  کدگذاری ی مرحله
بدین  طالق ظهور یافت. ی آستانهزوجین در زناشویی در  سازگاریامکان درگیر در  یها مقوله

و سپس مفاهیم مرتبط با هم  استخراج شدند، ها مصاحبهصورت که ابتدا مفاهیم حاصل شده از 
مثبت  های یهسرمادو بعد اصلی با یکدیگر،  ها مقولهبعد از ادغام  گتر را دادند.بزر یها مقولهتشکیل 

 .ور یافتندظهطالق  یها بازدارندهزناشویی یا  ی رابطهمنفی  های یهسرماو  زناشویی ی رابطه
جنسی،  ی رابطهعالقه، اعتماد، پذیرش،  ی مقولهشامل پنج زناشویی  ی رابطهمثبت  های یهسرما

در  . امااحصاء شدندحبه شونده ازنان و مردان مص ازالت و انصاف بودند که به صورت مشترک عد
صورت که  نبدی تفاوتی ظهور یافت،طالق  یها بازدارندهزناشویی یا  ی رابطهمنفی  های یهسرمابعد 

ی اصلی )برای زنان و مردان( و مسائل  بازدارنده، فرزندان، خانواده یها نگرش یها مقولهبا این بعد 
 خود را نشان داد. اجتماعی )خاص زنان(  -اقتصادی
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روایی محتوایی، روایی سازه و  ی محاسبه، از سه روش نیز دوم ی مرحلهدر  ها دادهزیه و تحلیل برای تج
نفر از متخصصان خانواده و طالق در  1روایی همگرا و واگرا استفاده شد. برای سنجش روایی محتوایی، نظر 

. برای دو روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند بر اساسو روایی محتوا  گرفته و اعمال شد ها یهگومورد 
 ها یهگواستفاده گردید، زیرا  ها پرسشنامهبررسی روایی سازه، از روش تحلیل عاملی تائیدی برای بررسی ساختار 

و  ظهور یافتند خانواده و طالق ی حوزهطالق و متخصصان  ی آستانهاز طریق مصاحبه با زوجین در از ابتدا 
های تجربی  به لحاظ مناسب بودن برازش با دادهنظری را  فرضی ساختار تحلیل عاملی تائیدی امکان بررسی

 -کوضعیت زناشویی گلومبر ی پرسشنامه(. سپس برای بررسی روایی همگرا از Kline, 2010) کند یمبررسی 
 یها پرسشنامهگرایش به طالق استفاده شد و همبستگی  ی پرسشنامهراست و برای بررسی روایی واگرا از 

 مورد بررسی قرار گرفت. ها پرسشنامهساخته شده با این 
 ساخته شده از دو روش همسانی درونی و ثبات یها پرسشنامههمچنین به منظور بررسی پایایی 

و مقیاس کل محاسبه  ها مؤلفهکدام از  استفاده شد. در بررسی همسانی درونی، آلفای کرونباخ برای هر
نفر از   60نیز از روش بازآزمایی استفاده شد. بدین منظور تعداد  ها یاسمقگردید. برای بررسی ثبات 

 30زن و  30شهر اصفهان که در یکی از مراحل طالق هستند ) ی مشاورهبه مراکز  کننده مراجعهزوجین 
پاسخ دادند و ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات  ها پرسشنامهروزه مجدداً به  30زمانی  ی بازهمرد( در 

بیان شده است(. برای تجزیه و  ها یافتهمحاسبه شد )نتایج در بخش  ها پرسشنامهبار اجرای  حاصل از دو
 استفاده شد.  AMOS18و  SPSS 18 یافزارها نرمدر این مرحله از  ها دادهتحلیل 

 

 ها افتهی
طالق و مشاوران خانواده و  ی آستانهبا زوجین در  مصاحبهاول پژوهش، پس از انجام  ی مرحلهدر 

نتایج حاصل از  ی خالصهزناشویی ظهور یافت.  سازگاریامکان برای  ییها مقولهطالق، ابعاد و 
 نشان داده شده است. 5شکل  مدل ها در  مصاحبه

 

 
 5کل ش

 مدل امکان سازگاری زناشویی در زوجین ایرانی در آستانه طالق
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و ابعاد امکان سازگاری زناشویی، مراحل  ها مقولهی کیفی و به دست آمدن  مرحلهبر اساس نتایج پژوهش در 
ی سنجش امکان سازگاری زناشویی انجام شد که نتایج آن در ادامه  پرسشنامهساخت و اعتباریابی 

 گردد. یمگزارش 
که  دهد یمنشان  دوم پژوهش ی مرحلهدر  این پژوهش کنندگان مشارکت شناختی یتجمع یها داده

 ی بازهسال بود. همچنین  44/38و برای مردان  44/38در پژوهش،  کننده شرکتمیانگین سنی زنان 
که با میانگین  باشد یمتنوع قابل قبولی  ی دهندهسال بود که نشان  80تا  5مدت ازدواج زوجین از 

 سال مشخص شده است. 44/55
 

 2جدول 
 تحصیالت، تعداد فرزندان، اقدامات برای طالق و تعداد ازدواج شناختی یتجمعتوزیع فراوانی اطالعات 

 متغیر
 مردان زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 تحصیالت

 4/1 52 1 53 زیر دیپلم
 2/33 63 2/20 13 دیپلم
 4/55 28 2/3 54 دیپلم فوق

 3/26 18 8/82 555 لیسانس
 3/20 85 8/25 16 لیسانس فوق
 2 8 4/3 50 یدکتر

 500 202 500 262 مجموع

 تعداد فرزندان

 6/34 34 4/23 33 بدون فرزند
 3/26 18 6/36 46 یک فرزند
 3/23 83 4/24 34 دو فرزند
 4/3 56 6/8 52 سه فرزند

 2 8 5/5 3 چهار فرزند

 1/5 3 - - پنج فرزند
 500 202 500 262 مجموع

 برای طالقاقدامات 

 4/13 553 2/62 563 مشورت و مشاوره
 8/55 23 3/23 65 اقدام حقوقی
 3/30 62 1/58 34 اقدام قانونی

 500 202 500 262 مجموع

 تعداد ازدواج

 1/44 544 6/46 213 بار 5

 1/5 3 8/3 4 بار 2

 500 202 500 262 مجموع
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درصد( دارند.  8/82دهد که بیشترین زوجین تحصیالت لیسانس )فراوانی  یمنشان  2ی جدول ها داده

کنندگان هستند و  درصد بیشترین تعداد مشارکت 6/36همچنین زوجین دارای یک فرزند با فراوانی 

درصد را دارند. همچنین زوجینی که اقدام قانونی  6/46، فراوانی اند کردهزوجینی هم که یک بار ازدواج 

درصد بوده است و در مورد هر دو  1/58درصد و برای زنان  3/30کرده بودند، برای مردان برای طالق 

 باشد. یمجنس بیشترین اقدام برای طالق، در قالب مشاوره گرفتن 

 ساخته شده، از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. یها پرسشنامهبه منظور بررسی روایی محتوای 

نفر از متخصصان حوزه  1در اختیار  ها پرسشنامهبرای ارزیابی کیفی روایی محتوا، که بیان شد،  گونه همان

مورد  ها یهگوت اهمیو ه از کلمات مناسب ادخانواده و طالق قرار گفت تا از لحاظ رعایت دستور زبان، استف

و شاخص روایی  (CVR) ز نظر کمی نیز، نسبت روایی محتوابررسی قرار گیرد. در بررسی روایی محتوا ا

 نظر متخصصان بر اساسظور به همین من .(Newman et al., 2013)محاسبه گردید  (CVI)محتوا 

حوزه خانواده و طالق، میزان ضرورت گویه در یک طیف لیکرت سه تایی )ضروری است، مفید است 

فرمول الوشه  بر اساسنهایت اما ضروری نیست و ضرورتی ندارد( مورد ارزیابی قرار گرفت. در 

(Lawshe)، با های یهگو CVR  مورد توافق متخصصان قرار گرفتند که 44/0کمتر از (Williams 

et al., 2012)، شاخص  ،. همچنین در ادامهندحذف شدCVI  نیز محاسبه گردید. به این منظور

سه معیار اختصاصی بودن، سادگی و  بر اساسکه در اختیار متخصصان قرار گرفت،  هایی یهگو

با  های یهگو ،CVIفرمول  بر اساس وضوح در یک طیف لیکرت چهارتایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 حذف شدند.نیز  (Munro, 2004) 30/0ی کمتر از  نمره
 

 3جدول 
 نامناسب های یهگوزنان پس از حذف زناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهبرازندگی  یها شاخص

 ها شاخص
های  شاخص

 مطلق
های  شاخص

 تطبیقی
 یها شاخص

 مقتصد
  

 GFI AGFI TLI CFI PNFI PCFI CMIN/DF RMSEA 

 031/0 88/2 64/0 14/0 43/0 42/0 42/0 48/0 مقدار

 

ی سنجش امکان سازگاری زناشویی  پرسشنامهگونه که بیان شد، برای بررسی ساختار عاملی  همان

ی سنجش ها مؤلفههای همه  یهگوفرم زنان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به همین منظور 

ها  یهگوبررسی شدند تا مشخص شود که آیا این  AMOS افزار نرمامکان سازگاری زناشویی توسط 

ی ها شاخصی موردنظر و متعاقب آن مقیاس کلی را بسنجند یا خیر. نتایج بررسی  مؤلفهتوانند  می

، 38، 33، 21های  یهگوها نشان داد که  یهگو تک تکبرازندگی مدل، حاکی از برازش کلی مدل داشت و بررسی 
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امناسب های ن گویه (. بنابراینp < 01/0ها مناسب هستند ) یهگو( و سایر p > 01/0نامناسب ) 14و  13، 34

 شود. یمحذف شده و مدل تحلیل عاملی مجدداً بررسی شد که نتایج مرتبط با آن در ادامه ارائه 

باالتر  CFI، و GFI ،TLI یها شاخصیک مدل دارای برازش مناسب است که  شود یمزمانی بیان 

 CMIN/DF، شاخص 1/0باالتر از  PCFI، و PNFI، شاخص 41/0باالتر از  AGFI، شاخص 4/0از 

 3(. در جدول Schermelleh-Engel et al., 2003باشند ) 04/0کمتر  RMSEA، و شاخص 3کمتر از 

قابل قبول هستند و بنابراین مدل از برازش کلی برخوردار است. اما  ها شاخصکه تمامی  شود یممشاهده 

نظر را بسنجند و مقیاس مورد ها مؤلفه توانند یم ها یهگوبرای اینکه به صورت جزئی مشخص شود که آیا 

. نتایج این اند شدهارائه  8که در جدول  شود یمرگرسیونی )بارهای عاملی( استفاده  یها وزنیا خیر، از 

سنجش امکان  ی پرسشنامهتوانایی سنجش  مانده یباق های یهگوکه تمامی  دهد یمجدول نیز نشان 

 زنان را دارند. زناشویی سازگاری

 
 8جدول 

 در فرم زنان نامناسب های یهگورگرسیونی )بارهای عاملی( پس از حذف  یها وزن

 / پارامترگویه مقوله
برآورد غیر 

 استاندارد
برآورد 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 نتیجه

 اعتماد

با وجود مشکالت مختلف در زندگیمان، اعتماد . 5
 بین ما از دست نرفته است.

 ییدتأ 005/0 43/50 642/0 5

هر موقع در مورد مشکلی اعتراض کردم، همسرم  .2
 .شود یمو بعد همان فرد سابق  کند یمموقتاً تغییر 

 ییدتأ 005/0 55/8 260/0 86/0

، سعی کند یمدر مواردی که همسرم اشتباهی . 3
 آن را جبران کند. کند یم

 ییدتأ 005/0 38/55 332/0 20/5

اشتباهاتم را جبران کنم، ولی  کنم یمهمواره سعی . 8
 .کند ینمهمسرم اشتباهات مرا فراموش 

 ییدتأ 005/0 18/4 181/0 433/0

اطمینان دارم اگر به همسرم چیزی را بگویم که . 1
 .دهد یمبا کسی مطرح نکند، به حرفم گوش 

 ییدتأ 005/0 84/3 836/0 310/0

، من کند یموقتی همسرم برای زندگیمان تالش . 6
 .شوم یمهم بیشتر به زندگی امیدوار 

 ییدتأ 005/0 64/6 828/0 358/0

براحتی  توانم یمرابطه ما طوری است که من . 3
 حرفهایم را به همسرم بزنم.

 ییدتأ 005/0 13/55 388/0 31/5

با وجود مشکالتی که داریم، همسرم . 4
 .بیند یمخوب و مثبت من را  های یژگیو

 ییدتأ 005/0 04/52 342/0 21/5

همسرم حتی در مسائل شخصی من هم . 4
 .کند یمدخالت 

 ییدتأ 005/0 45/1 338/0 633/0

روی  توانم یمدر بیشتر مسائل زندگی . 50
 همسرم حساب کنم.

 ییدتأ 005/0 16/55 386/0 22/5

مطمئنم همسرم با کسی غیر از من رابطه . 55
 عاطفی یا رابطه جنسی ندارد.

 ییدتأ 005/0 50/3 815/0 305/0

 عالقه
 تفاوت یبهمسرم به من  کنم یماحساس . 52

 شده است.
 ییدتأ 005/0 32/55 303/0 5
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 گویه/ پارامتر مقوله
برآورد غیر 

 استاندارد
برآورد 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 نتیجه

 

از ابتدای ازدواج بین من و همسرم . 53
 وجود نداشت. یا عالقه

 ییدتأ 005/0 53/3 884/0 111/0

با وجود مشکالت مختلف، همچنان . 58
 همسرم را دوست دارم.

 ییدتأ 005/0 38/50 633/0 358/0

من و همسرم عالیق مشترکی داریم، ولی . 51
مدتی است فعالیتی که باعث لذت هر دوی ما 

 .یما ندادهشود، انجام 
 ییدتأ 005/0 81/3 253/0 316/0

در مواقعی که نیاز به حمایت همسرم دارم، او . 56
 .کند یماز من حمایت 

 ییدتأ 005/0 22/52 335/0 56/5

رابطه ما به جایی رسیده که حاضرم هر شرایطی . 53
 را تحمل کنم غیر از ماندن کنار همسرم.

 ییدتأ 005/0 38/52 334/0 411/0

برای حفظ زندگی مشترکمان، دیگر هیچ . 54
 رغبتی ندارم.میل و 

 ییدتأ 005/0 34/52 403/0 424/0

 ی رابطه
 جنسی

رابطه جنسی ما مشکالت زیادی دارد که . 54
 .کند ینمهیچ کاری  ها آنهمسرم برای حل 

 ییدتأ 005/0 44/4 633/0 5

مثبت رابطه ما، رابطه  های یژگیویکی از . 20
 جنسی خوب من و همسرم است.

 ییدتأ 005/0 24/53 114/0 433/0

از همان ابتدای ازدواج، نسبت به همسرم . 25
 میل جنسی نداشتم.

 ییدتأ 005/0 63/6 834/0 115/0

از همان ابتدای ازدواج، همسرم نسبت به من . 22
 بود. میل یباز نظر جنسی 

 ییدتأ 005/0 43/6 813/0 824/0

 پذیرش

 ییدتأ 005/0 16/3 132/0 5 من را تغییر دهد. کند یمهمسرم مرتباً سعی . 23

بیشتر رفتارهای همسرم برایم قابل تحمل . 28
 نیست.

 ییدتأ 005/0 15/4 365/0 33/5

همسرم در مقابل هر چیزی که خالف . 21
 .شود یمنظرش باشد، به شدت عصبانی 

 ییدتأ 005/0 13/3 183/0 5

همسرم در مقابل هر چیزی که خالف . 26
 .کند یمنظرش باشد، قهر 

 ییدتأ 005/0 44/3 143/0 01/5

تغییراتی)مانند ظاهر،  تواند یمهمسرم . 16
پوشش، خصوصیات اخالقی و...( که در من طی 

 آمده است را بپذیرد. بوجود ها سالاین 
 ییدتأ 005/0 82/3 133/0 346/0

لت و اعد
 انصاف

در زندگی مشترک کمتر از آن چیزی که . 23
 .آوردم به دستانتظار داشتم، 

 ییدتأ 005/0 24/4 144/0 5

در زندگی ما با وجود آنکه مشکالت زیادی وجود . 24
 .داند یمدارد، ولی همسرم قدر زحمات من را 

 ییدتأ 005/0 61/50 480/0 25/5

همسرم اطالعات واضحی در مورد شرایط . 24
 .دهد یمکاریش، دوستانش و... به من 

 ییدتأ 005/0 34/4 600/0 444/0

فقط من برای حفظ  کنم یمفکر . 30
 .کنم یمتالش  مان یزندگ

 ییدتأ 005/0 43/4 616/0 415/0

شوهرم اختیار کافی برای مسائل مالی را . 18
 به من داده است.

 ییدتأ 005/0 14/3 124/0 442/0

شوهرم در مورد همه مسائلی که به زندگی . 11
مشترکمان ربط دارد )مسائل مالی، فرزند، تصمیمات 

 .کند یممهم و...( با من مشورت 
 ییدتأ 005/0 11/4 358/0 04/5
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برآورد 
 استاندارد
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 بحرانی
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 معناداری

 نتیجه

 
شوهرم برای کارهایی که من در زندگی انجام . 13

 و....( ارزش قائل است. داری خانه، داری بچه)دهم یم
 ییدتأ 005/0 63/50 433/0 28/5

 یها نگرش
 بازدارنده

من تالش برای حفظ زندگی فعلی، بهتر  به نظر. 35
 از طالق گرفتن و ازدواج مجدد است.

 ییدتأ 086/0 43/5 563/0 5

ترس از مبهم بودن آینده پس از طالق . 32
 بمانم. ام یفعلدر زندگی  شود یمباعث 

 ییدتأ 050/0 -14/2 -843/0 -63/3

خیلی  ها مطلقهمن شانس ازدواج  به نظر. 33
 کم است.

 ییدتأ 026/0 -23/2 -283/0 -68/5

اگر روزی از همسرم جدا شوم، احساس . 38
 .شوم یمجلوی خانواده و فامیل تحقیر  کنم یم

 ییدتأ 083/0 -02/2 -544/0 -30/5

مشاوره گرفتن از یک فرد  به نظرم. 31
متخصص در شرایطی مانند طالق نیز 

 تأثیر مثبت داشته باشد. تواند یم
 ییدتأ 025/0 -30/2 -263/0 -22/5

اگر فرایند طالق زوجین طوالنی  به نظرم. 36
 باعث آشتی  زن و شوهر شود. تواند یمشود، 

 ییدتأ 085/0 -08/2 -548/0 -56/5

رسیده  یا نقطهزندگی ما به  کنم یمفکر . 33
 .آید ینمکه از دست هیچ کس کاری بر 

 ییدتأ 004/0 66/2 358/0 35/3

از فکر اینکه مجبورم بعد از طالق به . 34
 برگردم، احساس بدی دارم. ام یپدرخانه 

 ییدتأ 031/0 -50/2 -204/0 -83/5

دچار مشکل  یا رابطهوقتی  نظرمبه  .34
 .اندک، سهم دارند، هر دو طرف ولو شود یم

 ییدتأ 052/0 12/2 804/0 34/5

به  توانم ینماگر طالق بگیرم  کنم یماحساس . 13
 عنوان یک زن تنها در جامعه زندگی کنم.

 ییدتأ 025/0 -35/2 -235/0 -44/5

زنان بعد از از  تر راحتمن مردان خیلی  به نظر. 60
 ازدواج کنند. توانند یمطالق 

 ییدتأ 038/0 -52/2 -255/0 -32/5

 ی خانواده
 اصلی

از نظر عاطفی  ام خانوادهاگر طالق بگیرم، . 80
 .کنند ینماز من حمایتی 

 ییدتأ 005/0 32/8 314/0 5

از نظر  توانند ینم ام خانوادهاگر طالق بگیرم، . 85
 مالی من را حمایت کنند.

 ییدتأ 005/0 58/8 331/0 05/5

من را  ام خانوادهاگر طالق بگیرم، . 82
 .پذیرند ینم، ولی فرزندانم را هرگز پذیرند یم

 ییدتأ 005/0 64/3 240/0 631/0

طالق من ممکن است در زندگی و آینده  .83
)مثالً در ازدواج  تأثیر منفی بگذارد ام خانوادهاعضای 

 خواهر و برادر و...(.
 ییدتأ 005/0 34/8 834/0 23/5

 ییدتأ 005/0 03/4 386/0 342/0 خانواده من یا همسرم با طالق مخالفند.. 88

، همسرم بیش از حد به به نظرم. 81
 وابسته است. اش خانواده

 ییدتأ 005/0 -62/8 -804/0 -20/5

 یها دخالتیکی از مشکالت من و همسرم، . 86
 خانواده او در زندگی ماست.

 ییدتأ 005/0 -08/8 -322/0 -440/0

 فرزندان
اگر فرزندم در شرایط مناسبی )مانند سن، . 83

شدن را عقب  تحصیل و...( نباشد، تصمیم به جدا
 .اندازم یم

 ییدتأ 084/0 44/5 535/0 5
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 ییدتأ 084/0 46/5 533/0 03/5 .ترسم یماز اینکه فرزندم، فرزند طالق شود، . 84

با وجود مشکالتی که همسرم دارد، اما مادر . 84
 )یا پدر( خوبی برای فرزندمان است.

 ییدتأ 056/0 -85/2 -243/0 -60/5

را بعد از طالق به من  ها بچهحضانت  ترسم یم. 10
 .مانم یم ام یفعلندهند، به همین خاطر در زندگی 

 ییدتأ 054/0 33/2 261/0 40/5

شرایط 
اقتصادی 

و 
 اجتماعی

از نظر مالی توانمندتر شوم تا در  ام گرفتهتصمیم  .15
 صورت جدایی از همسرم مشکلی نداشته باشم.

 ییدتأ 083/0 03/2 200/0 5

اگر از نظر مالی و سایر شرایط، وضعیت . 12
 .ماندم ینمبهتری داشتم، در زندگی مشترک 

 ییدتأ 002/0 55/3 141/0 54/3

همسرم از لحاظ اقتصادی توانایی اداره . 14
 زندگی مشترک را ندارد.

 ییدتأ 002/0 08/3 846/0 55/2

 به خاطر، مشکالت اقتصادی ما به نظرم. 14
 همسرم است. مسئولیتی یب

 ییدتأ 002/0 01/3 108/0 60/2

 های یهسرما
 مثبت رابطه

 ییدتأ 005/0 08/4 5 5 اعتماد

 ییدتأ 005/0 44/50 5 50/5 عالقه

 ییدتأ 005/0 43/4 5 463/0 جنسی ی رابطه

 ییدتأ 005/0 41/4 5 03/5 پذیرش

 ییدتأ 005/0 38/4 5 52/5 عدالت و انصاف

 یها بازدارنده
 طالق

 ییدتأ 026/0 32/2 5 5 نگرش

 ییدتأ 058/0 -86/2 -5 -81/2 اصلی ی خانواده

 ییدتأ 084/0 -43/5 -5 -444/0 فرزندان

 ییدتأ 034/0 03/2 5 24/5 شرایط اقتصادی و اجتماعی

مقیاس 
 کل

 ییدتأ 005/0 43/3 5 5 زناشویی ی رابطهمثبت  های یهسرما

زناشویی  ی رابطهمنفی  های یهسرما
 طالق( یها بازدارنده)

 ییدتأ 004/0 61/2 5 212/0

 

زناشویی فرم مردان نیز از  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهبه منظور بررسی ساختار عاملی همچنین 
 سازگاریسنجش امکان  یها مؤلفههر یک از  های یهگوروش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. بدین جهت 

مورد  ی مؤلفه توانند یمنیز  ها یهگوبررسی شد تا مشخص شود که آیا این  AMOS افزار نرمتوسط زناشویی 
مناسب بودن برازش کلی مدل،  رغم یعلنظر و به دنبال آن مقیاس کلی را بسنجند. بررسی اولیه نشان داد 

 ها یهگو( و سایر  p> 01/0نامناسب ) 13و  12، 83، 86، 82، 34، 33، 36، 38، 33، 21شماره  های یهگو
 .اند شده(. نتایج مدل اصالحی در جداول بعدی ارائه p < 01/0) باشند یممناسب 

 

 1جدول 
 نامناسب های یهگومردان پس از حذف زناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهبرازندگی  یها شاخص

های  شاخص ها شاخص
 مطلق

های  شاخص
 تطبیقی

 یها شاخص
   مقتصد

 GFI AGFI TLI CFI PNFI PCFI CMIN/DF RMSEA 

 034/0 26/2 38/0 63/0 44/0 43/0 48/0 43/0 مقدار
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نامناسب است. بررسی جزئی مدل نیز در  های یهگوجدول فوق حاکی از برازندگی مدل بعد از حذف 
سنجش امکان  ی پرسشنامهتوانایی سنجش  مانده یباق های یهگوکه تمامی  دهد یمنشان  نیز 6جدول 

 .باشند یمفرم مردان را دارا زناشویی  سازگاری
 

 6جدول 
 در فرم مردان نامناسب های یهگو)بارهای عاملی( پس از حذف  رگرسیونی یها وزن

برآورد غیر  پارامترگویه/  مقوله
 استاندارد

برآورد 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 نتیجه

 اعتماد

مان، با وجود مشکالت مختلف در زندگی .5
 از دست نرفته است. اعتماد بین ما

 ییدتأ 005/0 44/50 381/0 5

هر موقع در مورد مشکلی اعتراض . 2
و بعد  کند یمکردم، همسرم موقتاً تغییر 

 .شود یمهمان فرد سابق 
 ییدتأ 001/0 45/2 202/0 318/0

در مواردی که همسرم اشتباهی . 3
 آن را جبران کند. کند یم، سعی کند یم

 ییدتأ 005/0 41/55 344/0 24/5

اشتباهاتم را  کنم یمهمواره سعی . 8
جبران کنم، ولی همسرم اشتباهات مرا 

 .کند ینمفراموش 
 ییدتأ 005/0 45/6 845/0 465/0

اطمینان دارم اگر به همسرم چیزی را . 1
بگویم که با کسی مطرح نکند، به حرفم 

 .دهد یمگوش 
 ییدتأ 005/0 43/6 843/0 362/0

، کند یموقتی همسرم برای زندگیمان تالش . 6
 .شوم یممن هم بیشتر به زندگی امیدوار 

 ییدتأ 005/0 61/1 803/0 241/0

 توانم یمرابطه ما طوری است که من . 3
 براحتی حرفهایم را به همسرم بزنم.

 ییدتأ 005/0 36/55 332/0 85/5

با وجود مشکالتی که داریم، همسرم . 4
 .بیند یمخوب و مثبت من را  های یژگیو

 ییدتأ 005/0 23/55 361/0 55/5

همسرم حتی در مسائل شخصی من . 4
 .کند یمهم دخالت 

 ییدتأ 005/0 64/8 331/0 146/0

 توانم یمدر بیشتر مسائل زندگی . 50
 روی همسرم حساب کنم.

 ییدتأ 005/0 44/55 344/0 25/5

مطمئنم همسرم با کسی غیر از من . 55
 رابطه عاطفی یا رابطه جنسی ندارد.

 ییدتأ 005/0 54/3 824/0 635/0

 عالقه

همسرم به من  کنم یماحساس . 52
 شده است. تفاوت یب

 ییدتأ 005/0 41/4 355/0 5

از ابتدای ازدواج بین من و همسرم . 53
 وجود نداشت. یا عالقه

 ییدتأ 005/0 004/6 832/0 685/0

مختلف، همچنان با وجود مشکالت . 58
 همسرم را دوست دارم.

 ییدتأ 005/0 41/50 343/0 456/0

من و همسرم عالیق مشترکی داریم، . 51
ولی مدتی است فعالیتی که باعث لذت 

 .یما ندادههر دوی ما شود، انجام 
 ییدتأ 001/0 40/2 202/0 332/0
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در مواقعی که نیاز به حمایت همسرم . 56
 .کند یمدارم، او از من حمایت 

 ییدتأ 005/0 45/50 348/0 21/5

رابطه ما به جایی رسیده که حاضرم . 53
هر شرایطی را تحمل کنم غیر از ماندن 

 کنار همسرم.
 ییدتأ 005/0 43/50 340/0 446/0

حفظ زندگی مشترکمان، دیگر برای . 54
 هیچ میل و رغبتی ندارم.

 ییدتأ 005/0 82/55 454/0 04/5

 جنسی ی رابطه

رابطه جنسی ما مشکالت زیادی دارد که . 54
 .کند ینمهیچ کاری  ها آنهمسرم برای حل 

 ییدتأ 005/0 65/55 606/0 5

مثبت رابطه ما،  های یژگیویکی از . 20
 رابطه جنسی خوب من و همسرم است.

 ییدتأ 005/0 41/50 165/0 423/0

از همان ابتدای ازدواج، نسبت به . 25
 همسرم میل جنسی نداشتم.

 ییدتأ 005/0 83/1 851/0 843/0

از همان ابتدای ازدواج، همسرم . 22
 بود. میل یبنسبت به من از نظر جنسی 

 ییدتأ 005/0 14/3 268/0 262/0

 پذیرش

 ییدتأ 005/0 21/8 822/0 5 دهد. را تغییر من کند یمهمسرم مرتباً سعی . 23
بیشتر رفتارهای همسرم برایم قابل . 28

 تحمل نیست.
 ییدتأ 005/0 58/6 458/0 40/5

همسرم در مقابل هر چیزی که خالف . 21
 .شود یمنظرش باشد، به شدت عصبانی 

 ییدتأ 005/0 46/1 840/0 53/5

همسرم در مقابل هر چیزی که . 26
 .کند یمخالف نظرش باشد، قهر 

 ییدتأ 005/0 05/1 840/0 58/5

همسرم افکار و اعتقادات متفاوتی . 81
نسبت به ابتدای ازدواجمان پیدا کرده و 

 من از این بابت ناراحتم.
 ییدتأ 005/0 38/1 114/0 54/5

و عدالت 
 انصاف

در زندگی مشترک کمتر از آن چیزی . 23
 آوردم. به دستکه انتظار داشتم، 

 ییدتأ 005/0 44/3 621/0 5

در زندگی ما با وجود آنکه مشکالت . 24
زیادی وجود دارد، ولی همسرم قدر 

 .داند یمزحمات من را 
 ییدتأ 005/0 08/50 462/0 54/5

همسرم اطالعات واضحی در مورد . 24
 .دهد یمشرایط کاریش، دوستانش و... به من 

 ییدتأ 005/0 33/3 656/0 444/0

فقط من برای حفظ  کنم یمفکر . 30
 .کنم یمزندگیمان تالش 

 ییدتأ 005/0 04/4 683/0 433/0

در زندگی آن میزان  کنم یماحساس . 88
که اقتدار و احترام نیاز داشتم، از سوی 

 آوردم. به دستهمسرم 
 ییدتأ 005/0 44/3 634/0 402/0

 یها نگرش
 بازدارنده

من تالش برای حفظ زندگی فعلی،  به نظر. 35
 بهتر از طالق گرفتن و ازدواج مجدد است.

 ییدتأ 005/0 15/1 211/0 5

ترس از مبهم بودن آینده پس از طالق . 32
 بمانم. ام یفعلدر زندگی  شود یمباعث 

 ییدتأ 002/0 -06/3 -345/0 -40/5
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برآورد غیر  گویه/ پارامتر مقوله
 استاندارد

برآورد 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 نتیجه

 

مشاوره گرفتن از یک فرد  به نظرم. 33
متخصص در شرایطی مانند طالق نیز 

 تأثیر مثبت داشته باشد. تواند یم
 ییدتأ 005/0 34/6 241/0 423/0

اگر فرایند طالق زوجین طوالنی  به نظرم. 38
 باعث آشتی  زن و شوهر شود. تواند یمشود، 

 ییدتأ 001/0 -42/2 -354/0 -461/0

رسیده  یا نقطهزندگی ما به  کنم یمفکر . 31
 .آید ینمکاری بر  کس یچهکه از دست 

 ییدتأ 025/0 -35/2 -285/0 -313/0

دچار مشکل  یا رابطهوقتی  به نظرم. 36
، هر دو طرف ولو اندک، سهم شود یم

 دارند.
 ییدتأ 025/0 -35/2 -258/0 -106/0

 اصلی ی خانواده

از نظر  ام خانوادهاگر طالق بگیرم، . 33
 .کنند ینمعاطفی از من حمایتی 

 ییدتأ 033/0 53/2 208/0 5

 توانند ینم ام خانوادهاگر طالق بگیرم، . 34
 از نظر مالی من را حمایت کنند.

 ییدتأ 038/0 52/2 251/0 52/5

 ییدتأ 034/0 06/2 203/0 400/0 خانواده من یا همسرم با طالق مخالفند.. 34
بیش از حد به  ، همسرمبه نظرم. 80

 اش وابسته است. خانواده
 ییدتأ 025/0 -30/2 -268/0 -81/5

یکی از مشکالت من و همسرم، . 85
 خانواده او در زندگی ماست. یها دخالت

 ییدتأ 050/0 -14/2 -348/0 -04/2

 فرزندان

اگر فرزندم در شرایط مناسبی )مانند . 82
سن، تحصیل و...( نباشد، تصمیم به 

 .اندازم یمجداشدن را عقب 
 ییدتأ 034/0 08/2 206/0 5

با وجود مشکالتی که همسرم دارد، اما . 83
 است. مادر )یا پدر( خوبی برای فرزندمان

 ییدتأ 088/0 -05/2 -543/0 -448/0

 های یهسرما
 مثبت رابطه

 ییدتأ 005/0 35/3 5 5 اعتماد
 ییدتأ 005/0 80/50 5 480/0 عالقه
 ییدتأ 005/0 30/4 5 443/0 جنسی ی رابطه

 ییدتأ 005/0 43/1 5 314/0 پذیرش
 ییدتأ 005/0 05/4 5 53/5 عدالت و انصاف

 یها بازدارنده
 طالق

 ییدتأ 005/0 51/1 5 5 نگرش
 ییدتأ 028/0 -26/2 -5 -450/0 اصلی ی خانواده

 ییدتأ 023/0 -23/2 -5 -342/0 فرزندان

 مقیاس کل
 ییدتأ 005/0 85/4 5 5 زناشویی ی رابطهمثبت  های یهسرما
زناشویی  ی رابطهمنفی  های یهسرما

 طالق( یها بازدارنده)
 ییدتأ 005/0 16/3 5 364/0

 
ی سنجش امکان سازگاری زناشویی فرم زنان و ها پرسشنامهبا توجه به بررسی روایی همگرا و واگرای 

ی وضعیت زناشویی برای روایی  پرسشنامهمردان اصالح شده پس از تحلیل عاملی تائیدی، میزان همبستگی با 
دهد  یمنشان  3ی گرایش به طالق برای روایی واگرا محاسبه شد که نتایج آن در جدول  پرسشنامههمگرا و با 
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ی  پرسشنامهمورد تائید است. قابل ذکر است به دلیل تفسیر معکوس  ها پرسشنامهکه روایی همگرا و واگرای 
ی زناشویی است(، همبستگی منفی و  رابطهتر  یینپاوضعیت زناشویی )نمرات باالتر در آن نشانگر کیفیت 

ثبت و صورت م ی سنجش امکان سازگاری زناشویی زنان و مردان ساخته شده با آن باید بهها پرسشنامهمعنادار 
ی وضعیت  پرسشنامهی ساخته شده در پژوهش حاضر با ها پرسشنامهمستقیم تفسیر شود. بر این اساس 

 ی گرایش به طالق همبستگی منفی و معنادار دارد. پرسشنامهو با  جهت همزناشویی 
 

 3جدول 
 وضعیت زناشویی و گرایش به طالق یها پرسشنامهبا زناشویی  سازگاریسنجش امکان  یها پرسشنامههمبستگی بین 

 ها مقولهابعاد/  پرسشنامه
وضعیت  ی پرسشنامه

 زناشویی
گرایش به  ی پرسشنامه

 طالق

 سازگاریسنجش امکان 
 فرم زنان زناشویی

 -181/0** -338/0** اعتماد

 -116/0** -343/0** عالقه

 -345/0** -654/0** جنسی ی رابطه

 -131/0** -336/0** عدالت و انصاف

 -831/0** -642/0** پذیرش

 -148/0** -482/0**  رابطهمثبت  های یهسرما

 -516/0* -216/0** بازدارنده یها نگرش

 -524/0* -542/0* اصلی ی خانواده

 -845/0** -141/0** اجتماعی -شرایط اقتصادی

 -231/0* -586/0* فرزندان

 -834/0** -814/0** طالق یها بازدارنده

 -163/0** -404/0** کل فرم زنان ی نمره

 سازگاریسنجش امکان 
 فرم مردان زناشویی

 -154/0** -336/0** اعتماد
 -182/0** -341/0** عالقه
 -344/0** -628/0** جنسی ی رابطه

 -121/0** -628/0** عدالت و انصاف
 -863/0** -684/0** پذیرش

 -138/0** -484/0** رابطهمثبت  های یهسرما
 -568/0* -636/0** بازدارنده یها نگرش
 -263/0** -233/0** اصلی ی خانواده

 -352/0** -224/0** فرزندان
 -513/0* -548/0** طالق یها بازدارنده

 کل فرم مردان ی نمره
**435/0- **118/0- 

 01/0همبستگی معنادار در سطح  *
 05/0همبستگی معنادار در سطح  **
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فرم زنان و مردان زناشویی  سازگاریسنجش امکان  یها پرسشنامههمچنین بررسی همسانی درونی 
فرم زنان میزان زناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهبه روش آلفای کرونباخ انجام شد. برای 

و برای بعد  41/0زناشویی  ی رابطهمثبت  های یهسرما، برای بعد 44/0آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 
آمد که مقادیر مناسبی هستند.  به دست 46/0 طالق( یها بازدارندهزناشویی ) ی رابطهمنفی  های یهسرما

آمدند که همگی مقادیر قابل قبولی  به دست 43/0تا  30/0بین  ها مقولهآلفا برای  ی اندازههمچنین 
اشویی فرم مردان نیز میزان آلفای کرونباخ برای زن سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامههستند. در مورد 

منفی  های یهسرما، برای بعد 48/0زناشویی  ی رابطهمثبت  های یهسرما، برای بعد 40/0مقیاس کلی 
آمدند که  به دست 48/0تا  38/0بین  ها مقولهو برای  45/0 (طالق یها بازدارندهزناشویی ) ی رابطه

تائید شد. نیز ساخته شده  یها پرسشنامههمگی مقادیر قابل قبولی هستند. بنابراین همسانی درونی 
 ارائه شده است. 4گزارش مقادیر آلفای کرونباخ در جدول 

 
 4جدول 

 زناشویی سازگاریسنجش امکان  یها پرسشنامهآلفای کرونباخ  

 مقوله بعد متغیر
 مردان زنان

تعداد 
 گویه

ضریب 
 آلفا

تعداد 
 گویه

ضریب 
 آلفا

 سازگاریامکان 
 زناشویی 

مثبت  های یهسرما
 زناشویی ی رابطه

 43/0 55 43/0 55 اعتماد

 42/0 3 45/0 3 عالقه

 38/0 8 33/0 8 جنسی ی رابطه

 34/0 1 45/0 1 پذیرش

 43/0 1 43/0 3 عدالت و انصاف

 48/0 32 41/0 38 مثبت رابطه های یهسرما

منفی  های یهسرما
زناشویی  ی رابطه

 (طالق یها بازدارنده)

 48/0 6 30/0 55 نگرش

 31/0 1 31/0 3 اصلی ی خانواده

 ----- ----- 33/0 8 شرایط اقتصادی و اجتماعی

 48/0 2 31/0 8 فرزندان

 45/0 53 46/0 26 طالق یها بازدارنده

 40/0 81 44/0 60 زناشویی سازگاریامکان نمره کل 

 
همچنین به منظور بررسی ثبات آزمون در طول زمان از روش بازآزمایی استفاده گردید. بدین منظور 

نفره از زنان و  30فرم زنان و مردان برای یک گروه زناشویی  سازگاریسنجش امکان  یها پرسشنامه
حاکی از  ها مؤلفهروزه اجرا شد، که نتایج همبستگی  30زمانی  ی فاصلهنفره از مردان با  30یک گروه 
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در دو بار اجرای آزمون داشت و بنابراین  ها مؤلفهکل آزمون، ابعاد و  ی نمرههمبستگی قوی و معنادار بین 
 ارائه شده است. 4مورد نظر تائید گردید. نتایج حاصل از همبستگی در جدول  یها پرسشنامهاعتبار 

 
 4جدول 

 زناشویی سازگاریامکان سنجش  ی پرسشنامهاجرای  ی مرحلهستگی بین دو همب

 متغیر
 مردان زنان

اول و  ی مرحلهضریب همبستگی بین 
 دوم

اول و  ی مرحلهضریب همبستگی بین 
 دوم

 451/0** 481/0** ییزناشو سازگاریامکان 
 482/0** 435/0** ییزناشو ی رابطه مثبت های یهسرما
 644/0** 384/0** زناشویی ی رابطهمنفی  های یهسرما

 401/0** 368/0** اعتماد
 426/0** 452/0** عالقه
 488/0** 351/0** جنسی ی رابطه

 452/0** 450/0** پذیرش
 382/0** 305/0** عدالت و انصاف

 618/0** 333/0** نگرش
 650/0** 365/0** اصلی ی خانواده

 -------- 403/0** شرایط اقتصادی و اجتماعی
 630/0** 301/0** فرزندان

 05/0همبستگی معنادار در سطح **  
 

 بحث

زناشویی بود.  سازگاریهدف از انجام پژوهش حاضر تدوین یک ابزار تخصصی برای سنجش امکان 
در این پژوهش بدین منظور ساخته شود.  یا پرسشنامهیک روش منظم تالش شد تا  بر اساسبنابراین 

 شدطالق و مشاوران خانواده و طالق، مشخص  ی آستانهعمیق با زوجین در  یها مصاحبهپس از انجام 
و ابعاد  ها مقولهبرای زنان و مردان به در بررسی امکان سازگاری زناشویی که افراد مصاحبه شونده 

تفاوت  رسد یم به نظرپرسشنامه در دو فرم زنان و مردان ساخته شد. کردند. بنابراین  اشارهمتفاوتی 
مشترک  یزندگو بازگشت به زناشویی  سازگاریامکان و عوامل مدنظر زنان و مردان ایرانی در  ها مقوله

زنان و مردان،  شود یمجنسیتی موجود در هنگام طالق و پس از آن است که سبب  یها تفاوتوابسته به 
و  مانند پاینز ییها شپژوهچه پیش از طالق و چه پس از آن شرایط متفاوتی را تجربه کنند که در 

بوالهری و (، Leopold, 2018(، لئوپولد )Bennett, 2017(، بنت )Pines et al., 2002) همکاران
( هم به آن اشاره شده است. از سوی Vaezi, 2019( و واعظی )Bolhari  et al., 2015) همکاران

ایران نیز متفاوت از مردان است و این تفاوت هم وابسته به  ی جامعهاینکه شرایط زنان در  به دلیلدیگر، 
تفاوت در  به دلیل( و هم Mousavi, 2016؛  Habibi tabar, 2009قوانین حقوقی در مورد طالق )
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و مفاهیم متفاوت  ها مقولهپس ظهور  ،(Bolhari et al., 2015شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان است )
و در نهایت ساخت پرسشنامه بود، غیرمتعارف  ها یهگوکیفی پژوهش که بنیانی برای تدوین  ی مرحلهدر 

 سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامه. بنابراین در نظر گرفتن این تفاوت و اعمال آن در رسد ینم به نظر
ن دلیل در فرم برای ماندن یا رفتن باشد. به همی گیری یمتصممتناسب با نیاز زوجین در  تواند یمزناشویی 

 مقوله ظهور یافت. تحت دو بعد اصلی  4مقوله و در پرسشنامه فرم مردان  4زنان 
فرم زنان و مردان ظهور زناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهدو بعد اصلی که در هر دو 

زناشویی  ی رابطهمنفی  های یهسرمازناشویی و  ی رابطهمثبت  های یهسرمایافت، عبارت بودند از 
جنسی و عدالت و  ی رابطهعالقه، اعتماد، پذیرش،  ی مقولهطالق( که بعد اول شامل پنج  یها بازدارنده)

اجتماعی  -اصلی و مسائل اقتصادی ی خانوادهبازدارنده، فرزندان،  یها نگرشانصاف و بعد دوم شامل 
 رسد یم به نظربعد این بود که زناشویی در دو  سازگاریامکان )خاص زنان( بودند. دلیل تفکیک عوامل 

زناشویی مهم و کارآمد هستند، اما  ی رابطهزناشویی برای حفظ  ی رابطه های یهسرماعوامل موجود در بعد 
. اما از آنجا که زوجین ایرانی بنا بر کنند یمطالق صرفاً از طالق زوجین جلوگیری  ی بازدارندهعوامل 

عوامل برای ماندن و بازگشت به زندگی زناشویی اشاره  ی دستهفرهنگی خود به هر دو  -بافت اجتماعی
 ساخته شده هر دو بعد در نظر گرفته شدند. یها پرسشنامهکردند، در 

برآمده از مصاحبه  یها داده بر اساسزناشویی  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهبا توجه به اینکه 
اجتماعی  -فرهنگی -بافت ارتباطی بر اساسق که طالق و مشاوران خانواده و طال ی آستانهبا زوجین در 

این پرسشنامه بتواند به مشاوران و زوجین در  رسد یم به نظرایران است، ساخته شد،  ی جامعه
کند. به همین منظور برای اطمینان  طالق کمک ی مشاورهبرای ماندن یا رفتن، در فرایند  گیری یمتصم

که در مبانی  ییها مقولهیافته در بخش کیفی پژوهش، مفاهیم و  ظهور یها مقولهاز اعتبار مفاهیم و 
انجام گردید. الزم به  ای یسهمقا، جستجو شدند و میان این دو دسته از مفاهیم، اند آمده به دستپژوهش 

طالق و  ی آستانهزوجین در زناشویی  سازگاریذکر است پژوهشی که به طور مستقیم در مورد امکان 
بازگشت زوجین به زندگی مشترک پرداخته باشد، مشاهده نگردید. با این وجود  یسنج امکانبررسی و 

زناشویی و ثبات آن در زوجین عادی یا زوجین متعارض  ی رابطهدر مورد حفاظت از  ییها پژوهش
ساخته شده بکار رفتند،  ی پرسشنامهکه در ساخت  ییها مقولهبا مفاهیم و  ها آن ی یسهمقامشاهده شد که 

 . شود یمانجام 
، سازگاری، ها مهارتارتباط،  ی عمده ی مقوله( هفت Khaledi  et al., 2014خالدی و همکاران )

زناشویی  ی رابطهشخصیتی، عوامل بیرونی، مذهب و باورها را عوامل مهمی برای حفاظت از  های یژگیو
طلوب، اعتماد، صداقت، جنسی م ی رابطهو مفاهیم مهم )مانند  ها زیر مقولهگزارش کردند که با بررسی 

اصلی، پذیرش، دوست داشتن، توانایی حل  ی خانوادهتقسیم وظایف، قدردانی، وضعیت مالی، فرزندان، 
این پژوهش و مفاهیم پژوهش  یها دادهحاصل از  ی پرسشنامهمشکل و ....( مشابهت زیادی بین مفاهیم 

 مذکور یافت شد. 
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زناشویی با  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامه پژوهش حاضر در مورد ساخت های یافتههمچنین 
( مبنی بر کشف دالیل Nasiri Dehsorkhi et al. 2018) و همکاران یسرخ دهپژوهش نصیری 

. زیرا در پژوهش مذکور باشد یمآن نیز همسو  ی محدودکنندهزندگی و دالیل  ی ادامهبرای  دهنده پاداش
به  دهنده پاداشجنسی و عالیق مشترک جزء عوامل  ی رابطهاز قبیل دوست داشتن، تعهد،  ییها مؤلفه
 سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهزناشویی در  ی رابطهمثبت  های یهسرماآمدند که مشابه با  دست

بودند. از سویی عواملی مانند وجود فرزند، تنهایی در آینده، نبود جرأت، اصرار خانواده، مهریه و  زناشویی
این عوامل هم تا حد  رسد یم به نظرزناشویی بودند.  ی رابطه ی محدودکنندهباورهای مذهبی جزء عوامل 

سنجش امکان  ی هپرسشناممنفی در  های یهسرماطالق یا  ی بازدارنده یها مقولهزیادی مشابه با 
 افراد را در زندگی مشترک نگه دارد. توانند یمزناشویی هستند که صرفاً  سازگاری

تا  توان یمخارجی در مورد ثبات زناشویی و عوامل مؤثر بر آن هم  یها پژوهشالبته با نگاهی به 
 سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامه برای ساختکشف شده  یها مقولهو  ها آنحدی مشابهت میان 

(، عالقه )مطابق با Lauer et al., 1990) و همکاران نظر الور بر اساسزناشویی یافت. به عنوان نمونه 
(، درگیر Kalmin, 1999زناشویی در پژوهش حاضر(، کالمین ) ی رابطهمثبت  های یهسرماعالقه در 

شویی در پژوهش حاضر(، مثبت زنا ی یهسرماشدن پدران در نگهداری فرزند )عدالت و انصاف به عنوان 
طالق در  یها بازدارندهبازدارنده در  یها نگرش( باورهای درونی شده )مطابق با Hafalir, 2008هفالیر )

مسائل اقتصادی و اجتماعی  (DeGraaf & Kalmijn, 2006ین )او کالم گراف یدپژوهش حاضر(، 
طالق در پژوهش حاضر( جزء عوامل ثبات  یها بازدارندهاجتماعی به عنوان  -)مطابق با مسائل اقتصادی

 . شوند یمرابطه زناشویی قلمداد 
طالق در  ی آستانهمهم و اثرگذار بر سازش زوجین در  یها مقولههمچنین همسو با آنچه به عنوان 

( هم Clark-Stewart & Brentano, 2006استوارت و برنتانو ) -آمد، کالرک به دستپژوهش حاضر 
جوامع، مذهب و  های یژگیومانند سن، تحصیالت، شغل، وضعیت اقتصادی، نژاد و قومیت،  ییها مؤلفه

آوردند. با  به دستزناشویی  ی رابطهحضور فرزندان را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر حفظ یا فروپاشی 
 های یهسرماکه این عوامل بیش از آنکه همسو با  شود یمدقت بیشتر در مصادیق این عوامل مشاهده 

بق هستند. البته ونجلیستی و طالق در پژوهش حاضر منط یها بازدارندهزناشویی باشند، با  ی رابطهمثبت 
 کنند یمزناشویی بیشتر به عواملی اشاره  ی رابطهحفظ برای (Vangelisti & Perlman, 2006)   پرلمن

ست. این عوامل شامل زناشویی آمده ا ی رابطهمثبت  های یهسرماکه در پژوهش حاضر با عنوان 
اجتماعی و تکیه کردن به خانواده و دوستان است که مبتنی بر  ی شبکه، مورد اعتماد بودن، ییگرا مثبت

 ,Stafford & Canaryرابطه هستند که توسط استفورد و کانری ) ی نگهدارندهراهبردهای 

1991:quoted from Vangelisti & Perlman, 2006  )یها پژوهشآمده است. البته  به دست 
 ی کننده( نیز عوامل حفاظت Previti & Amato, 2003( و پرویتی و آماتو )Mackey, 2003) یک مک

مثبت  های یهسرماکه تا حد زیادی با هر دو بعد  اند کردهرابطه و عوامل خطری را برای رابطه معرفی 
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زناشویی ظهور  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامهطالق که در  یها بازدارندهزناشویی و  ی رابطه
 ، همپوشانی دارند.اند یافته

 

 گیری نتیجه
 سازگاریامکان سنجش  ی پرسشنامه، کیفی و کمی ی مرحلهپژوهش حاضر تالش کرد طی دو 

آورد.  به دستاجتماعی زوجین اصفهانی  -فرهنگی ی ینهزمبرآمده از  یها داده بر اساسزناشویی را 
آمدن مقادیر قابل قبول و مناسب برای پایایی و روایی  به دست رغم یعلقابل توجه این است که  ی نکته

کیفی  ی مرحلهآمده در  به دست یها دادهاینکه  به دلیلزناشویی،  سازگاریسنجش امکان  ی پرسشنامه
طالق و مشاوران خانواده و طالق  ی آستانهپژوهش که اساس ساخت این پرسشنامه هستند، از زوجین در 

به زوجین در سایر شهرها با فرهنگ متفاوت یا  دهی یمتعمدر شهر اصفهان بودند، ممکن است در 
این  های یتمحدوداز دیگر روستاها که متفاوت از بافت شهر اصفهان هستند، محدودیت ایجاد شود. 

زناشویی مبتنی بر بافت  سازگاریکان امپژوهش، کامل نبودن ادبیات نظری و پژوهش در ارتباط با 
از سوی دیگر فقدان  را دشوار کرده بود. ها یهگوبه  بخشی تنوعفرهنگی و اجتماعی بود که طراحی و 

روایی همگرا، محدودیت دیگری برای این پرسشنامه  یبررسمعتبر مشابه و همسو برای  ی پرسشنامه
آن شرایط اجتماعی و  به دنبالاما با وجود آگاهی نسبت به تنوع فرهنگی در کشور که . شود یممحسوب 

، این پژوهش به سهم خود تالش کرده است تا در مسیر کمک به زوجین زند یمارتباطی متفاوتی را رقم 
هرچه به منظور غنای  شود یملذا پیشنهاد  طالق و مشاوران خانواده و طالق، گامی بردارد. ی آستانهدر 

و فرهنگی متفاوتی اعتباریابی این پرسشنامه  -و شرایط اجتماعی ها فرهنگبیشتر این پرسشنامه، در 
 گیری یمتصمدر  تواند یماین پرسشنامه  مورد بررسی قرار گیرد.متفاوت  یها فرهنگغنای آن برای 

و  جا به های گیری یمتصمدر  یتیجنساجتماعی و  -فرهنگی -کارشناسانه، با در نظر گرفتن بافت ارتباطی
 مناسب در امر طالق یا ادامه دادن به زندگی مشترک، هم زوجین و هم مشاوران را یاری کند.

 

 مالحظات اخالقی
، دریافت رضایت آگاهانه از در پژوهش کنندگان مشارکتحفظ محرمانگی ضرورت با توجه به 

آمده انجام گردید.  به دستو اطمینان به آنان برای استفاده صرفاً پژوهشی از اطالعات  کنندگان مشارکت
، شود یمکه موجب شناسایی هویت آنان  کنندگان مشارکتهمچنین در پژوهش به اطالعات خصوصی 

 یها پژوهشاز کمیته اخالق در  IR.REC.1399.099 ی شناسهنگردید. کسب مجوز اخالق با  یا اشاره
  . باشد یموهشگران ژرعایت این موارد از سوی پ ی دهندهنشان زشکی دانشگاه اصفهان زیست پ

 

 مالی حمایت

 .است نکرده دریافت خاصی هزینه کمک هیچ پژوهش این
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 تعارض منافع
 .ندارد وجود حاضر پژوهش نویسندگان بین منافعی تعارض گونه یچه

 

 سهم نویسندگان
، تحلیل ها مصاحبهاول طراحی پژوهش و انجام امور اجرایی از قبیل انجام و پیاده کردن  ی یسندهنو

دوم طراحی پژوهش، تعامل در تحلیل  ی یسندهنوو تهیه گزارش اولیه مقاله را بر عهده داشته است.  ها آن
و  ها دادهحلیل سوم تعامل در ت ی یسندهنوو بازنگری متن گزارش پژوهش را بر عهده داشته است.  ها داده

چهارم طراحی روش پژوهش، تعامل در  ی یسندهنوبازنگری متن گزارش پژوهش را بر عهده داشته است. 
 و بازنگری متن گزارش پژوهش را بر عهده داشته است.   ها دادهتحلیل 

 

 سپاسگزاری
در پژوهش، اعم از مشاوران خانواده و  کنندگان مشارکتاز همه  دانند یمپژوهشگران بر خود الزم 

طالق و زوجینی که با وجود مشکالت زناشویی وقت خود را در اختیار این تیم پژوهش قرار دادند و در 
 د، مراتب قدردانی خود را اعالم دارند.پیشبرد آن کمک شایانی کردن
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