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Abstract 

Controlling can have a serious impact on the unhealthy relationships of families, especially 

marital relationships. The purpose of this study was to identify the controlling methods in marital 

relations and making the marital controlling scale, and determine its validity and reliability in 

Iranian couples. The present research based on the aim of the research is a descriptive-survey 

research and in term of developmental research. The statistical population of the study included 

all married people in Mashhad in 2017 that were selected using available sampling method. 310 

subjects (¬F =155 and  M¬=155) responded to marital controlling 52 questionnaire.for analyzing 

the data, face and content validity, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, 

internal consistency and criterion validity were used. Data was analyzed using two SPSS-21 and 

Amos-24 software. Using exploratory factor analysis and using Varimax rotation, five factors 

were identified that the eigenvalue of each factor was higher than one.  37 questions remained that 

was used for confirmatory factor analysis. The structural model of marital controlling with 21 

questions after exerting of assumptions and modification of the model with five factors of 

emotional control, control through disregarding, control through verbal violence, control through 

isolation and control through secrecy were confirmed. Also, the convergent validity of this scale 

with a subset of hegemony-obedience of the sixteenth factor of Kettle had a significant positive 

correlation of 0.240 (p¬<0.001). α=0, 933 and the Spearman-Brown and Gutman coefficients are 

0.894 and 0.886, respectively, indicating that the final scale has a convergent and divergent 

validity and is reliable. The result of this marital control scale is five factors for Iranian couples 

and family and marital research in Iranian society. 
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 چکیده
 با پژوهش این. داشته باشد زناشویی روابط مخصوصاً هاخانواده ناسازگار رابطۀ در شایان تأثیری تواندمی مهارگری

 آن پایایی و روایی تعیین زناشویی، مهارگری سنجه ساخت و روابط زناشویی در مهارگری هایروش شناسایی هدف

 پیمایشی-توصیفی اجرا شیوۀ دید از و ایتوسعه پژوهشی هدف، دید از حاضر پژوهش. گرفت انجام ایرانی هایزوج در

 روش کارگیریبه با که شدمی شامل را6931سال در شهر مشهد متأهل افراد همه پژوهش آماری جامعۀ. است

 زناشویی گریمهار سؤالی 11 ۀسنج به( =611M و =611F) نفر 963 تعداد. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه

 ،تأییدی عاملی تحلیل اکتشافی، عاملی تحلیل محتوایی، و صوری روایی از هاداده تحلیل منظوربه. دادند پاسخ

 قرار تحلیل مورد Amos-24 و Spss-21افزارنرم دو از استفاده با هاداده. گردید استفاده مالکی روایی و درونی همسانی

 هر ویژۀ مقدار که شد شناسایی عامل پنج واریماکس چرخش از استفاده با و افیاکتش عاملی تحلیل انجام با. گرفت

 مهارگری ساختاری مدل. شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل برای مانده،باقیگویه  91 از. بود یک از باالتر عامل

 هیجانی، مهارگری املع پنج با مدل اصالح و تأییدی تحلیل عاملی هایفرضپیش اعمال از پسگویه  16 با زناشویی

 طریق از مهارگری و انزوا طریق از مهارگری کالمی، خشونت طریق از مهارگری توجهی،بی طریق از مهارگری

 رابطۀ کتل عاملی شانزده اطاعت-سلطه سنجه خرده با سنجه این همگرای روایی همچنین. شد تائید کاریپنهان

 ترتیب به گاتمن و براون-اسپیرمن ضریب مقدار و 3٫399=α. (>3٫336p) آمد دست به 3٫1۲دارمعنی مثبت

. است برخوردار پایایی از و است واگرا و همگرا روایی دارای نهایی سنجه دهدمی نشان که است 3٫۴۴1 و 3٫۴3۲

 در یزناشوی و خانواده حوزۀ هایپژوهش و ایرانی هایزوج برای روا و پایا عامل پنج با زناشویی مهارگری سنجه نتیجه،

 .است ایرانی جامعۀ

 یسنجروان یهایژگیو ،ییزناشو روابط ،مهارگری واژگان کلیدی:

 

 ارجاع
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 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. آن یسنجروان یهایژگیو نییتع و ییزناشو یمهارگر سنجه
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 مقدمه

 طوربه ایخانواده هر .(Turner & West, 2006) شوندمی بازشناخته خوب ارتباطی الگوی با خوب، هایخانواده

 در بدکاری هرگونه. سازندمی را نظام خردهیک شوهر و زن است همزیست نظام خرده شماری دربرگیرنده همگانی

 (.1۹۳۱ ،1برگ گلدن) کرد خواهد داپی سرایت خانواده سراسر به نظام خرده این

 & Overall) است درمان در آمد پیش دشوارترین و زاآسیب بد ارتباط که اندداستانهم ارتباطی درمانگران

McNulty, 2016). در آشفتگی و ناراحتی که اندرسیده نتیجه این به هاپژوهش از فراوانی تعداد هاستسال 

 ناراحتی با هازوج ناسازگاری .دارد نقش هاخانواده و هازوج آشفتگی و کردیبدکار در بنیادی طوربه ارتباط،

- وبدنی  سالمت تجربۀ مانع و دارد هاآن ذهنی و بدنی سالمت بر ویرانگری تأثیرات و است همراه هاآن شخصی

مثل  ردهاییعملک (Vazhappilly & Reyes, 2016). شودمی است ازدواج نخستین اهداف از که هاآن روانی

 ؛کرمی) از بروز اختالالت شخصیتی جلوگیری کنند توانندمیدر خانواده  نقش آمیزش و نقش ایفایارتباط، 

)کرایی؛  است مؤثر بر پایداری و رضایتمندی زناشویی شخصیتی زوجین هایویژگی. (1۹۳1،علیخانی و زکی یی

 .(1۹۳1اصالنی،  خجسته مهر؛ سودانی و

 زناشویی روابط در مهارگری باشد داشته هاخانواده ناسالم رابطۀ در جدی تأثیری تواندمی که مواردی از یکی

 بار نخستین مهارگری واژه. دارد دیگران رفتار کردن مهار به گرایش فرد آن در که است صفتی مهارگری. است

 افراد روی مهار (Merriam-Webster, 2017). است معنیهم جوییسلطه با واژه این. شد استفاده 1۳۹۱ سال در

 توانندمی اقتصادی-اجتماعی وضعیت یا و جنسی گیریجهت جنسیت، سن، هر با افراد شناسدنمی مرزی دیگر

 (Bonior, 2015). شودمی دیده هازوج روابط در معموالً مهارگری. کنند بازی را گرمهار نقش یا و شوند مهار

 اتفاق قوی شخصی رؤیاهای و امید تعهد، دارای ارتباط یک در که زیرا است شکنجه از بخصوصی نوع مهارگری

 خالل در افتدمی اتفاق لحظهیک در غریبه یک توسط که توهین و تجاوز یک برعکس مهارگری. افتدمی

 زمان طی در را قربانی سالمتی و خودپیروی ،مهارگری. یابدمی ادامه دهه یک حتی یا سالهیک ماهه،یک ایدوره

 قربانی. کندمی زندگی هراس و ترس در احتمالی خشونت و مهار مستقیم اِعمال یک میان قربانی. دهدمی کاهش

 مهارگری (Fontes, 2015).رسدمی نظر به آرام اوضاع ظاهراً که زمانی حتی. است استرس و آشفتگی دچار مدام

 ممکن هاآن ترسندمی و اندیدهدآسیب دیگران به اعتماد و عشق از گرهامهار است ممکن دارد گوناگونی دالیل

 از که روابطی در هاآن است ممکن. ببینند آسیب دوباره ترسندمی و باشند دیده خیانت شانقبلی شریک از است

 ممکن. باشند شدهبزرگ اند،کردهمی مهار را همدیگر زنانی و مردان آن در و است بوده برخوردار باالیی نظارت

 باشد این ماندمی هاآن با شریکشان اینکه از اطمینان برای هاآن راه تنها که باشد یینپا نفسشانعزت قدرآن است

 نه و است خوب گرمهار برای نه بدهد، رخ مهارگری که دلیلی هر به. بیاورند پایین را شریکشان نفسعزت که

 دوست آن در که هاییرابطه. هستند مناسال اندبناشده مهار و اعتماد عدم یپایه بر که هاییرابطه. شونده مهار برای

                                                                                                                     
1. Goldenberg 
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 ازنظر را قربانی گر،مهار فرد (Hartwell-Walker, 2017).  ندارد سرانجامی است گیریگروگان شبیه داشتن

 اجتماعی و فیزیکی خشونت و بدرفتاری به دست هاحالت بعضی در حتی کندمی تحقیر احساسی و شناختیروان

 بدرفتار فرد که است مکانیسمی فیزیکی خشونت با ترکیب در فیزیکی غیر خشونت. (Cook, 2013) زندمی

 ذکر Marshal(1994) باشد.  داشته مهار اشزندگی شریک روی و برسد قدرت به کندمی تالش آن یوسیلهبه

 است قربانی کردن مهار است فیزیکی خشونت از مؤثرتر واقعی طوربه که خشونت نوع ترینزیرکانه که کندمی

(Seff, Beaulaurier & Newman, 2008). 

 داشتن دوست اول نگاه در است ممکن حتی و شوند ردیابی سختیبه است ممکن مهارگری هایفرم از بعضی

 به تا. کنندمی استفاده بخصوصی هایتاکتیک از که شودمی مردانی شامل بیشتر تقریباً مهارگری. برسند نظر به

 زنان که دارد امکان هم گاهی. کردن منزوی و کردن خفیف و خوار کردن، یدتهد مثل. بزنند صدمه خود قربانی

 از که مردان از زیادی تعداد. دید توانمی هم دیگر پیوندهای در را مهارگری. باشند قربانی مردان و گرمهار

 کمهل گاه و جدی صدمات باعث کنندمی استفاده همسرانشان علیه فیزیکی و جنسی مهارگری و بدرفتاری

 استفاده زور هایشکل دیگر و دست با قربانی دادن فشار دادن، هل تودهنی، از مردان از دیگر بعضی. شوندمی

 به جدی زیاد بیندنمی را هاخشونت این با همراه ترس و تکرار که بیرونی ناظر یک ازنظر که چیزهایی. کنندمی

 از مردان از دیگر بعضی. است مهارگری در استفادهمورد هایتاکتیک زیاد تعداد از یکی خشونت،. رسدنمی نظر

 .(Fontes, 2015) کنندمی استفاده فیزیکی خشونت بدون مهارگری

Pope (2006)  تعداد کار حاصل قدرت و مهار چرخ گویدمی 1قدرت و مهار چرخ گیریشکل روند مورد در 

 غیر مفاهیم و نشدهحل نظری هاگویه حل برای سال سه مدت به که ستا 2سوتا مینه دولوتِ شهر در افراد از زیادی

 1۳۹۹ هایسال بین اند،بوده کشمکش در آشناست ما برای امروزه که آموزشی ایبرنامه طراحی منظوربه مرتبط،

 بهداشت متخصصین و مردان و زنان هایگروه با را بحثی ۹خانگی خشونت در مداخله یپروژه کارکنان ،1۳۹۱ و

 زنان جنبش مبارزان دیدگاه تا کردند جمع هم کنار را کارشناسان هاآن. کردند باز نهمکارانشا و روانی

 عضو و دیدهآسیب زنان تجربیات از هاییداستان هاآن. هند د ارائه را فمینیست طرفدار مردان جنبش و دیدهآسیب

 شدند نامزد زنان گروه این حال همان در. آوردند دست به خشن رفتارهای توصیف برای را زنان آزادی هایگروه

 با وگوگفت یفشرده یدوره یک طریق از. شود پرسش هاآن از زنان علیه خشونت موجود هاینظریه مورد در تا

 1۳۹۱ سال 1پیمار مایکل و ۱پانسی الن. شد مشخص و روشن صدمات، و هاکتک تأثیر و قصد هدف، بازماندگان،

 از. کردند وضع خشونت درک برای جدید چارچوبی و کردند کامل خشن مردان گروه برای آموزشی برنامه یک

 دارد ادامه شدنشان روزآمد مهار و قدرت چرخ و آموزشی هایبرنامه آموزشی، برنامه آن ساخت زمان

                                                                                                                     
1 . the duluth power and control model 

2 . Duluth Minnesota 

3 . Domestic Abuse Intervention Project 
4 . Ellen Pence 

5 . Michael Paymar 
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 خشن هایزوج برای خانگی خشونت در مداخله یپروژه توسط شودمی استفاده امروز که چرخی ،مثالعنوانبه

 مشورتی یکمیته با کار و بازماندگان با آزاد گفتگوهای حاصل اصالحات این. است شدهحاصال 1۳۳۱ سال در

 .است بوده دیدهآسیب زنان

Pope  (2006) در مهار و قدرت قدرت، و مهار چرخ یشدهاصالح مدل در که کندمی ذکر اشمقاله در 

 برای مهارگری هایروش این از مردان دهستن پیرامونش در قدرت و مهار هایتاکتیک و دارد قرار چرخ مرکز

 بدرفتاری تهدید، و اجبار فرزندان، از استفاده مثل هاییتاکتیک. اندکردهمی استفاده هاپناهگاه در مستقر زنان مهار

 خشونت فیزیکی، خشونت طرد، و سرزنش و تحقیر مردانه، امتیاز انزوا، ارعاب، هیجانی، بدرفتاری اقتصادی،

 و داشت وجود 1۳۹۱ سال در خشن هایزوج قبلی آموزشی برنامه در که دیگری اضافی هایتاکتیک و جنسی

 و افکار گرفتن نادیده: از اندعبارت هاتاکتیک این اندنشده داده نشان مهار و قدرت چرخ جدید ینسخه در اکنون

 .کند سرکوب را خشمش که مقابل طرف از داشتن انتظار و بودن برحق دادن، دست از شدن، برنده احساسات؛

Jansson &(2016) Sundin  رفتارهای سنجه یشدهاصالح فرم عاملی ساختار روی پژوهشی در 

 ارعاب، تهدید، هیجانی، مهارگری عامل پنج دارای سنجه این.کردند تمرکز 2آشر و گراهام آیتمی 12۱مهارگری

. قراردادند موردبررسی را مرد و زن 121۹ هب مربوط هایداده ساندین و جانسون انزواست مهارگری و اقتصادی

 موجود هایآیتم چون کند، حمایت پیشنهادشده عاملی پنج ساختار از نتوانست ۹تأییدی عامل وتحلیلتجزیه نتایج

 .بودند شدهداده نشان بهتر مشترک عامل یک توسط سنجه در

 تغییرات گذشته یدهه سه به نسبت است آن از بخشی مهارگری که زنان علیه خشونت به نسبت جامعه واکنش

 یدامنه این با ایمسئله کردن دنبال. شودنمی برطرف سادگیبه مهارگری (Stark, 2007).است داشته بنیادی

 هایطرح بازبینی اضافی، مالی اعتبار پلیس، و دفاعی هایاستراتژی دقیق، هایارزیابی جدید، قوانین به نیاز بزرگ،

 و زنان توانمندسازی و حفاظت قربانیان، به دادن سرویس شیوۀ در بنیادی تغییرات ایجاد ه،زمین این در تحقیقاتی

 به منجر مهارگری (Stark, 2007). دارد تشخیصی جدید ارزیابی ابزارهای ایجاد نهایتاً و دیدهصدمه کودکان

 کرد جبران را آن منفی یپیامدها تواننمی که شودمی خانوادگی و گروهی و فردی اجتماعی، روانی، هایآسیب

 برای دقیقی ابزارهای است الزم کنیم کمک بتوانیم اینکه برای. شود پرداخته مهم امر این به که است نیاز بنابراین

 اوالً که است اجراشده اینمونه گروه روی بر موجود هایپژوهش بیشتر. باشد داشته وجود ویژگی این ارزیابی

 مورد در اما اندداشته اقامت هاکمپ در و اندبوده مهارگری حاد پیامد که است بوده زنانی شامل ثانیاً و اندبوده زنان

 ابزاری نرسیده بحران مرز به هنوز و دارد وجود اشان زندگی جاری یلحظه در مهارگری که هاییزوج روابط

 هایفرهنگ در که باشد هم دیگری هایتاکتیک شامل تواندمی مهارگری این بر عالوه. است نشده ساخته

                                                                                                                     
1 . revised controlling behaviors scale CBS-R 

2 . Graham-Kevan & Archer 

3 . confirmatory factor analysis (CFA) 



 آبادکیمیایی و اصغری ابراهیم امینی،                                                                                     05

 

 در و نشود تلقی مهارگری خاص فرهنگ یک در مهارگری از شکلی است ممکن و کندمی فرق متفاوت

 هازوج افراد، برای زیادی مشکالت مهارگری اینکه و قضیه اهمیت به توجه با. شود تلقی مهارگری دیگر فرهنگی

 وجود ایرانی جامعۀ در ویژگی این سنجش برای زمینه ینا در ابزاری و آوردمی وجود به جامعه و خانواده نهایتاً  و

 هایویژگی تعیین و ایرانی جامعۀ در زناشویی مهارگری سنجه ساخت و مطالعه باهدف پژوهش این ندارد

 .دهد پاسخ زیر هاگویه به خواهدمی و شد انجام آن سنجیروان

 برخوردار همگرا روایی از سنجهاین  آیا است، چگونه ایرانی هایزوج در زناشویی مهارگری عاملی ساختار .1

 است؟

 است؟ برخوردار پایایی از زناشویی مهارگری سنجه آیا .2

 است؟ متفاوت زنان و مردان در زناشویی مهارگری آیا .۹

  روش

 و شدهانجام همبستگی -توصیفی  روش به که است ایتوسعه حاضر پژوهش کلی طرح عوامل، شناسایی به توجه با

 چون طرفی از. شودمی توصیف هست که گونههمان اطالعات و است نگرفته صورت اطالعات در تصرفی و دخل

 هایپژوهش یدسته در هدف ازنظر را حاضر پژوهش توانمی است شدهانجام میدانی روش به حاضر پژوهش

 جامعۀ. است شدهاستفاده زنی...( و مقاالت و هاکتاب) ایکتابخانه مطالعۀ روش از مطالعه این در. داد قرار هم کاربردی

 و بوده ساکن مشهد شهر در 1۹۳۱ سال در  که بود مشهد شهر متأهل زنان و مردان همه شامل پژوهش این در آماری

 به محقق که صورت این به بود دسترس در نوع از گیرینمونه. کنندمی زندگی خود همسران با حاضر حال در

  طبق. دهند پاسخ آن به تا دادمی قرار هاآن اختیار در را پرسشنامه ضایت،ر کسب از پس و کرده مراجعه هاآزمودنی

 یک با است کرده ارائه لیکرت طیف برای نمونه تعداد آوردن دست به برای Jinwoo Park(2009)  که فرمولی

 انتخاب نمونه برای محقق دسترس در متأهل افراد از نفر 221 تعداد درصد 1 خطای ضریب و تایی ۱ لیکرت طیف

 متغیر 1 تا 1٫۱ بین که است جمعیت تغییر  cضریب فرمول این در شدند

 درصد 2 از که است قبولقابل خطای میزان d و است متغیر ۱٫۹ تا 1 بین که است زوجی همبستگی ضریب p و است

 ،۱٫1  ترتیب به c،p،d ابتث مقادیر.است ۱ پژوهش این در لیکرت طیف هایگزینه تعداد. است متغیر درصد 1۱ تا

 در شدهپذیرفته خطاهای از جلوگیری برای که آمد دست به نفر 221 انتخابی حجم که شد انتخاب درصد 1  ،۱٫1

 .یافت افزایش نفر ۹1۱ تا نمونه این کار حین

 ابزار

 طیف داراییه گو هر که شد استفاده زناشویی مهارگری یساخته محقق مقیاس از پژوهش اهداف به دستیابی برای

 در که دیگری ابزار.است( مخالفم کامالً مخالفم، ،کمی مخالفم ،کمی موافقم موافقم، موافقم، کامالً) ایدرجهشش

 عاملی شانزده سنجه اطاعت-سلطه سنجه خرده شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه روایی تعیین برای تحقیق این
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 ادبیات از اودبرت و آلپورت توسط که شخصیت صفات فهرست از استفاده با را سنجه این کتل. بود 1کتل شخصیت

 1۹1 به را صفات این اول مرحله در که کرد تدوین بود صفت ۱1۱1 شامل و بود شدهتهیه پزشکیروان و شناسیروان

 ۹۱ به را اهآن عاملی تحلیل روش از استفاده با و هارگه این متقابل همبستگی محاسبه از پس نهایتاً و کرد محدود رگه

 شانزده پرسشنامه عنوانبه و کرد تبیین را متمایز عامل شانزده مجدد عاملی تحلیل از پس نهایتاً کتل. داد تقلیل بعد

 باال ینمره آن در که افرادی و استگویه  1۹ دارای اطاعت-سلطه  پرسشنامه خرده. ساخت مطرح کتل عاملی

 افراد این. نیستند حساس اجتماعی هایسرزنش به نسبت و دانندنمی مطیع اجتماعی روابط در را خود گیرندمی

 (.1۹۳1 آشتیانی، فتحی) دارند دیگران کردن مجذوب در سعی و مبارزه به مندعالقه و جوحادثه

 اجرا شیوۀ

 و نظری مبانی مطالعۀ از پس اول مرحله در.شد اجرا زیر مراحل زناشویی مهارگری سنجه روایی تعیین منظوربه

 منظوربه و شد طراحی ایدرجه ۱ لیکرت طیف باگویه  ۱۹ زناشویی روابط در مهار خصوص در پژوهشی هایتهیاف

 نظرات تا گرفت قرار خانواده مشاوره یرشته ارشد کارشناسی دانشجوی 1۱ اختیار در هاگویه صوری روایی تعیین

 در دهند ارائه مناسب بندیجمله و کلمات از استفاده ،هاگویه فرم چینش و کلمات زیباسازی خصوص در را خود

 نظر طبق .شد استفاده (CVR) محتوا روایی نسبی ضریب از کمی، شکل به محتوا روایی بررسی برای دوم یمرحله

 طیف اساس بر را آیتم هر تا شودمی درخواست متخصصان از CVR تعیین برای( 1۹۳۱) اصغری و زادهحاجی

گویه  هر برای سپس .نماید بررسی «ندارد ضرورتی» و «ندارد ضرورتی ولی است مفید» ،«است ضروری» قسمتیسه

 تقسیم مقدار همین بر و کم متخصصان تمام نصف تعداد از اندزده عالمت را «است ضروری» که متخصصانی تعداد

 سطح در محتوا بود تربزرگ متخصصان، تعداد به توجه با الوشه جدول در ذکرشده مقدار از حاصل، اگر نماییممی

 شد خواسته کارشناس ارشد مشاور خانواده نفر 11 تعداد از پژوهش این در.است ارزیاب روایی دارای درصد ۳1

 حذف ارزیاب روایی در نبودن دارمعنی خاطر بهگویه  ۹ بودند دارمعنی ۱٫۱ باالی مقادیر کنند بندیرتبه را هاگویه

 از پس چهارم یمرحله در شد اجرا نفر ۹۱ روی بودگویه  ۱۱ شامل که هماندباقی هاگویه سوم یمرحله در .شدند

 پرسشنامه کل با پایین همبستگی دلیل به هم دیگرگویه  ۹ البته که آمد دست به ۱٫۳۱ کرونباخ آلفای هاگویه تحلیل

 مرحله خرینآ در.شد اجرا متأهل نفر ۹1۱ روی ۱٫۳۱ آلفای با سؤالی 12 یپرسشنامه پنجم مرحله در.شدند حذف

 که صورتبدین. شد استفاده( 16pf) کتل عاملی 1۱ اطاعت-سلطه مؤلفۀ از زمانهم مالکی روایی تعیین منظوربه

 مهارگری پرسشنامه یسازه روایی بررسی منظوربه همچنین.گردید محاسبه ابزار دو نمرات پیرسون همبستگی

 استفاده با هاداده تحلیل پژوهش این در شد استفاده اصلی هایمؤلفه تحلیل روش با اکتشافی عاملی تحلیل از زناشویی

 شدند SPSS افزارنرم وارد هاداده هاپرسشنامه آوریجمع از پس .گرفت انجام Amos-24 و SPSS-21 افزارنرم از

 اصلی هایمؤلفه تا شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از بعد و شوند مشخص شناختی جمعیت و توصیفی مقادیر تا

                                                                                                                     
1 . Cattell 
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 مدل Amos24 افزارنرم کمک با هاعامل گذاریاسم و تعیین از پس گردند تعیین ساخته محقق یپرسشنامه

 و نهایی یپرسشنامه پایایی انتها، در.نه یا هست برازش دارای مدل که گردد مشخص تا شد آزمون اکتشافی،

 سنجش برای لذا گردید  تهیه هنجاری نهایی یپرسشنامه برای و شد تعیین spss افزارنرم در آن همگرای همبستگی

 عاملی تحلیل از و شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار برای Amos24 و  SPSS21 افزارنرم دو از پژوهش متغیرهای

 همبستگی و پایایی و شد استفاده ساخته محقق یپرسشنامه روایی تعیین برای همگرا روایی و تأییدی و اکتشافی

 .گردید تهیه نامهپرسش جارهن و درونی

 هایافته

 شرکت پژوهش این در زوج 111 تعداد یعنی برابرند باهم مردان و زنان تعداد. اندبوده زوج موردپژوهش واحد چون

 نفر ۳۹ دیپلم،فوق( درصد 11٫۹) نفر ۹1 دیپلم،( درصد 1۳٫۹) نفر ۱1 دیپلم، زیر( درصد 1۱٫1) نفر 11 که اندکرده

 درصد ۹٫1.بودند آن از باالتر و دکترا( درصد 1٫1) نفر 1۹ و لیسانسفوق( درصد 1۹٫۱) نفر 1۹ نس،لیسا( درصد ۹۱)

 1۳٫۳. باال به متوسط اقتصادی وضعیت دارای بقیه و بودند پایین به متوسط اقتصادی وضعیت دارای کنندگانشرکت

 بیکار یا و شغل دو هر دارای یهبق و غیردولتی شغل داری درصد ۹۱٫1 و دولتی شغل دارای افراد این درصد

 .بود سال ۱٫۳۹ و ۹1٫21 ترتیب به کنندگانشرکت مشترک زندگی هایسال و سنی میانگین.بودند

 استفاده همبستگی و همگرا روایی و اکتشافی عاملی تحلیل محتوایی و صوری روایی از سنجه روایی بررسی برای

 به توجه با را هاآیتم داور یازده.شد استفاده محتوا نسبی ضریب از محتوا، روایی کمی مقدار آوردن دست به برای .شد

 راگویه  که داورانی تعداد از وراندا کل نصف کردن کم از استفاده با کردند بندیرتبه موضوع به بودن مرتبط

 هالوش جدول به توجه با آیدمی دست به cvr مقدار متخصصان کل نصف بر حاصل تقسیم و انددانسته ضروری

 مقدار شودمی مشاهده 1 جدول در cvr مقادیر. است ۱٫۱ نفر 11 برای ارزیاب محتوای روایی بودن دارمعنی مقدار

گویه  منبع جدول این در.شدند حذف cvr ضریب بودن پایین خاطر به گویه ۹.است ۱٫۱۳ پرسشنامه برای cvr کلی

 . است شده آورده نیز ها

 هاگویهروایی محتوا توسط یازده متخصص و مرجع ، ضریب نسبی هاگویه. لیست 5جدول 
 ردیف گویه CVR منبع گویه

1۲/3 استفاده از امتیاز جنسیت-چرخ مهار و قدرت  6 .گیرممیهمسرم  تصمیم  یاجازهن بدون م 

۴1/3 احساساتنادیده گرفتن افکار و -چرخ مهار و قدرت  1 .کنممیچیزهایی در زندگی وجود دارد که از همسرم مخفی  

1۲/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  9 .کنممیمن همسرم  را تحقیر  

1۲/3 استفاده از ارعاب-چرخ مهار و قدرت  ۲ .کنممیگاهی با خشونت و تندی با همسرم برخورد  

۴1/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  1 .کنممیمن زیادی با همسرم جروبحث  

1۲/3 استفاده از ارعاب-مهار و قدرت چرخ  1 .ترساندمیکه همسرم را  دهممیمن کارهایی انجام  

۴1/3 استفاده از امتیاز جنسیت-چرخ مهار و قدرت  1 .گویممیمن به همسرم  زور  

1۲/3 های مهارشیوه-نظریه گلسر  ۴ .کنممیمن همسرم  را تنبیه بدنی -۴ 

1۲/3 کردنده برای مهار نقش براستفاده از -نظریه گشتالت  3 که واقعی نیستند. کنممیبرای همسرم بازی  هایینقشگاهی  
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 هاگویه، ضریب نسبی روایی محتوا توسط یازده متخصص و مرجع هاگویه. لیست 5جدول ادامه  
 ردیف گویه CVR منبع گویه

۴1/3 های مهار کردنروش-نظریه گلسر  63 .گیرممیمن از همسرم عیب  

استفاده از بایدها و توقع برای مهار -ه الیسنظری

 کردن
1۲/3  66 از او توقع دارم.  دهممیمن  در ازای کاری که برای همسرم انجام  

1۲/3 استفاده از بایدها برای دوست داشتن-نظریه الیس  61 که همسرم احساس گناه کند. کنممیگاهی اوقات کاری  

۴1/3 احساسات نادیده گرفتن افکار و-چرخ مهار و قدرت  69 معکوس() هستممن برای حریم خصوصی همسرم ارزش قائل  

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  6۲ معتقدم در زندگی زناشویی هر کس باید به فکر خودش باشد. 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  61 .شوممیناراحت  پردازدمی اشموردعالقهمن ازینکه همسرم به کارهای  

۴1/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  61 .کنممیمن همسرم را ناامید  

استفاده از نقش ارباب برای مهار -نظریه گشتالت

 کردن
۴1/3  61 .کنممیمن همسرم را نصیحت  

استفاده از شرایط ارزش برای مهار -نظریه راجرز

 کردن
1۲/3  6۴ .کنممیدیگران مقایسه  من همسرم را با 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  63 .کنممیمن حرفی را بارها و بارها برای همسرم  تکرار  

1۲/3 استفاده از مکانیسم دفاعی برای مهار-نظریه فروید  13 زناشویی لجباز هستم. رابطۀمن در  

1۲/3 دارهای سوپیام-های چند فرهنگینظریه درمان  16 باشد گوشبهحلقهمعتقدم همسر خوب باید غالم  

 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت

 خشونت کالمی()
۴1/3  11 حرف و عملم  یکی نیست. 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  19 .گیرممیدر مورد خرج کردن پول تصمیم  تنهاییبهمن  

۴1/3 استفاده از بدرفتاری مالی-رتچرخ مهار و قد  1۲ .کنممیمن پولم را از همسرم مخفی  

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  11 .شوممیمن پولم را با همسرم شریک  

۴1/3 نادیده گرفتن افکار و احساسات-چرخ مهار و قدرت  
را برای  زناشویی رابطۀخصوصی در  آورخجالتمن موضوعات محرمانه و 

 کنممیدیگران فاش 
11 

1۲/3 استفاده از اجبار و تهدید-چرخ مهار و قدرت  11 که دوست ندارد. کنممیگاهی  همسرم را به کارهایی وادار  

1۲/3 استفاده از ارعاب-چرخ مهار و قدرت  
در همسرم احساس  آلودخشم هاینگاهبا حرکات و   کنممیگاهی سعی 

 بد ایجاد کنم.
1۴ 

1۲/3 استفاده از برحق بودن-مهار و قدرتچرخ   
گاهی اوقات من  در مقابل اعضای خانواده و دوستان همسرم، عبوس و 

 شوم.گرفته  ظاهرمی
13 

استفاده از تحقیر و سرزنش و -چرخ مهار و قدرت

 طرد
1۲/3  93 .کنممیمن همسرم  را در جمع رسوا  

1۲/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  96 که کارهایت نامعقول و غیرعاقالنه است. گویممیگاهی به همسرم  

۴1/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  91 کنممیخطاب  گودروغگاهی بدون هیچ مدرکی همسرم را  

1۲/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  99 است پرتحواسکه  گیج و  دهممیگاهی به همسرم تذکر  

1۲/3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  
همسرم را محدود  یخانهبیرون از  هایفعالیتتا  کنممیگاهی سعی 

 کنم.
9۲ 

1۲/3 ها و اطرافیاناستفاده از بچه-چرخ مهار و قدرت  91 .کشممی، پای دیگران را وسط زناشوییمن در مشاجرات  

۴1/3 ری مالیاستفاده از بدرفتا-چرخ مهار و قدرت  91 بینم.منبع تأمین نیازهایم می عنوانبهمن همسرم را  
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 هاگویه، ضریب نسبی روایی محتوا توسط یازده متخصص و مرجع هاگویه. لیست 5جدول ادامه 
 ردیف گویه CVR منبع گویه

استفاده از خفیف و سرزنش -چرخ مهار و قدرت

 کردن
1۲/3  91 دانم.یازدواج با همسرم را یک اشتباه م 

1۲/3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  9۴ کنم.من به روابط همسرم با دیگران حسادت می 

1۲/3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  93 شود.ام میمن به همسرم حسودی 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  ۲3 گیرم.های همسرم را  به هیچ میمن موفقیت 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  ۲6 کنم.توجهی میمن به همسرم بی 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  ۲1 گیرم.من همسرم را زیاد جدی نمی 

1۲/3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  ۲9 زنم که صحت ندارد.هایی میگاهی به همسرم تهمت 

۴1/3 استفاده از امتیاز جنسیت-و قدرت چرخ مهار  ۲۲ کنم از همسرم سرتر و باالتر هستم .من احساس می 

۴1/3 شیوه های مهار-نظریه گلسر  ۲1 کنم.من همسرم  را سرزنش می 

1۲/3 استفاده از ارعاب-چرخ مهار و قدرت  ۲1 .مکنمن همسرم  را تهدید می 

1۲/3 داستفاده از اجبار و تهدی-چرخ مهار و قدرت  ۲1 کنم  که به خودم آسیب خواهم زد.گاهی همسرم را تهدید می 

 ۲۴ شوم.گاهی من مانع همسرم در صرف زمان با دوستان و آشنایانش می 6 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت

۴1/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  ۲3 زنم.میهای نامناسب صدا گاهی همسرم را  با اسم و لقب 

1۲/3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  13 شوم.گاهی به همسرم  بدبین و بدگمان می 

استفاده از شرایط ارزش برای مهار -نظریه راجرز

 کردن
1۲/3  16 کنم که عاشق همسرم هستم.من وانمود می 

۴1٫3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  11 مشکل دارم. من با تحصیل و شغل همسرم 

1۲/3 استفاده از مکانیسم جبران-نظریه آدلر  19 .دهممیمن هر کاری که دلم بخواهد در زندگی انجام  

۲1٫3 استفاده از انزوا-چرخ مهار و قدرت  1۲ من با  تنهایی بیرون رفتن همسرم  مشکل دارم. 

1۲/3 شیوه های مهار-نظریه گلسر  11 دهممیبه همسرم بها  امخواستهگاهی اوقات برای رسیدن به  

۲1٫3 نادیده گرفتن افکار و احساسات-چرخ مهار و قدرت  11 قائلم. من برای اعتقادات همسرم ارزش 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری هیجانی-چرخ مهار و قدرت  11 .فهمانممیجدی را با  شوخی به همسرم  هایحرفگاهی  

1۲/3 استفاده از ارعاب-چرخ مهار و قدرت  1۴ .کنممین در هنگام عصبانیت وسایل همسرم را خرد و داغان م 

1۲/3 استفاده از بدرفتاری مالی-چرخ مهار و قدرت  13 مشارکت داشته باشم. وخرجدخلعادالنه در  صورتبهمن حاضرم  

1۲/3 استفاده از برحق بودن-چرخ مهار و قدرت  
ر ظاهر گاهی من در مقابل اعضای خانواده و دوستان همسرم مغرو

 .شوممی
13 

 13/3  کل 

 از حاصل هایداده و ساخته محقق پرسشنامه هاگویه تکتک توزیع شکل آیا اینکه کردن مشخص برای ادامه در

 یآماره مقدار که است نرمال توزیعی. شد استفاده کشیدگی و چولگی از خیر؟ یا است یکسان نرمال تابع شکل با آن

 سنجه روایی و پایایی استانداردسازی، و نرمال از بعد  .(Adams, 2017) باشد( -1 و 1) یبازه در آن پخی و  چولگی

 دارمعنی ۱٫۱۹۹ سطح در که بود ۱٫۱۱۹ اسمیرنوف کالموگراف یآماره مقدار. گرفت انجام زناشویی مهارگری

 درصد ۳1 احتمال با گفت توانمی لذا است ۱٫۱1 از بیشتر اسمیرنوف کالموگراف آزمون یدارمعنی سطح چون.بود

 .کرد استفاده استنباطی آمار تحلیل برای هاداده این از توانمی و است نرمال نهایی پرسشنامه از حاصل هایداده توزیع
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 و واریماکس چرخش از استفاده با اصلی هایمؤلفه تحلیل شیوۀ دو هر با زناشویی گری مهار سنجه عاملی ساختار

 عاملی تحلیل هایفرضپیش اکتشافی عاملی تحلیل انجام منظوربه.گرفت قرار یموردبررس تأییدی عاملی تحلیل

 .شد بررسی اکتشافی
 بارتلت کرویت آزمون و گیرینمونه کفایت شاخص ی. بررس5جدول 

KMO 3٫391 

 آزمون کرویت بارتلت

 139۲٫91۲ آماره خی دو

 1۴3 درجه آزادی

 3٫336 یدارمعنیضریب 

 چون است دارمعنی ۱٫۱۱1 سطح در بارتلت کرویت آزمون و ۱٫۳۹۱ گیرینمونه کفایت مقدار دهدمی نشان 2 جدول

 .دارد عاملی تحلیل برای را هافرضپیش و شرایط حداقل ساخته محقق یپرسشنامه لذا است ۱٫۹ از تربزرگ KMO مقدار

 هاعامل یویژه ضرایب.شد استخراج ویژه یبضرا و( 1 نمودار) اسکری نمودار به توجه با عامل 1 عاملی، تحلیل انجام با

 کل واریانس درصد 12٫11 رفتههمروی که بود ۹ از تربزرگ مؤلفه هر تبیینی واریانس درصد و.بودند ۹ از تربزرگ

 .کردندمی تبیین را پرسشنامه

 

 از پرسشنامه دهشاستخراجی هاعاملیزه برای نمایش رسنگ نمودار .5نمودار 

 مهارگری عامل به مربوط ۳ تا 1 ردیف هاگویه ،۹ جدول به توجه با محقق، توسط عوامل گذارینام از پس

(. ۱٫۱11) همبستگی کمترین 12گویه  و دارد؛ را( ۱٫۹۹1) همبستگی بیشترین ۹1گویه  عامل این در که بودند هیجانی

 بیشترین ۱2گویه  عامل این در هستند توجهیبی طریق از مهارگری عامل به مربوط 11 تا 1۱ ردیف هاگویه

 .دارد عامل این با را( ۱٫۱۱۹) همبستگی کمترین 1۱گویه  و را( ۱٫۱۳2) همبستگی

ژه
وی

ار 
قد

 م

زهیرسنگنمودار   

هاعاملشماره   

 مقدار ویژه
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 پس از چرخش واریماکس هاعاملبا هریک از  هاگویه. بررسی همبستگی 5جدول 

 همبستگی گویه با عامل ردیف گویه نام عامل

 مهارگری هیجانی

   
q96 6 3٫191 

q99 1 3٫111 

Q63 9 3٫111 

Q91 ۲ 3٫161 

Q۲1 1 3٫131 

Q63 1 3٫139 

Q۲۲ 1 3٫۲31 

Q6۴ ۴ 3٫۲1۲ 

 Q12 3 3٫۲61 

 توجهیمهارگری بی

Q۲1 63 3٫131 

Q۲3 66 3٫13 

Q۲6 61 3٫119 

Q6۲ 69 3٫1۲۴ 

Q13 6۲ 3٫111 

Q61 61 3٫۲۲9 

 مهارگری کالمی

Q1 61 3٫1۴1 

Q۲3 61 3٫1۴۲ 

Q1 6۴ 3٫11۲ 

Q۲ 63 3٫111 

Q9 13 3٫199 

Q1 16 3٫13۴ 

Q۲1 11 3٫۲11 

Q11 19 3٫۲۲1 

Q93 1۲ 3٫۲1۲ 

 مهارگری انزوا

Q9۲ 11 3٫1۴1 

Q13 11 3٫1۴۲ 

Q۲9 11 3٫11۲ 

Q16 1۴ 3٫111 

Q13 13 3٫199 

Q91 93 3٫13۴ 

Q61 96 3٫۲11 

*Q69 91 3٫۲۲1 

Q91 99 3٫۲1۲ 

 کاریمهارگری پنهان

Q1 9۲ 3٫13۴ 

Q3 91 3٫111 

Q1۲ 91 3٫16 

Q11 91 3٫16 

Q66 9۴ 3٫۲1۲ 
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 ییی زناشوگرمدل ساختاری مهار .5نمودار 

 

 

 

Emotional= هیجانی یگرمهار  

Verbalviolence= از طریق پرخاشگری کالمی یگرمهار  

Secrecy= یکاراز طریق پنهان مهار  

Disregarding= توجهییاز طریق بمهار  

Isolation= از طریق انزوا یگرمهار  

 همبستگی بیشترین 1گویه  عامل این در هستند کالمی مهارگری عامل به مربوط 2۱ تا 1۱ ردیف هاگویه همچنین

 انزوا طریق از مهارگری عامل به مربوط ۹۹ تا 21 هاگویه. دارد  را( ۱٫۱2۱) همبستگی کمترین ۹۱گویه  و( ۱٫1۹۱)

 هاگویه. دارد را( ۱٫۱2۱) همبستگی کمترین ۹1گویه  و( ۱٫1۹۱) همبستگی بیشترین ۹۱گویه  عامل این در هستند

گویه  و( ۱٫۹۱۹) همبستگی بیشترین 2گویه  که هستند کاریپنهان طریق از مهارگری عامل به مربوط ۹۹ تا ۹۱ ردیف

 .دارد عامل این با را( ۱٫۱۱۱) همبستگی کمترین 11

 درگویه  ۹۹ و شدند؛ حذف هاگویه لیست از و داشتند عوامل با ۱٫۱ از ترپایین همبستگی 1 و 2۹گویه  دو

 .شودمی گذارینمره معکوس صورتبه کالمی مهارگری در 1۹گویه  این بر عالوه. ماند باقی نهایی یپرسشنامه

 قرار آزمون مورد و شد طراحی Amos24 یبرنامه در عاملی پنج مدل ییدی،تأ عاملی تحلیل منظوربه

 وتحلیلتجزیه یادامه امکان و هستند نرمال هاگویه لذا و بودند  (1,1-) بازه در هاگویه پخی و کجی مقدار.گرفت

 احتمال هستند زدیکن قبولقابل نقاط به اولیه مدل برازش هایشاخص اینکه به توجه با ،۱ جدول طبق. داشت وجود

 اولویت است مهم برازش هایشاخص اصالح در که موضوعی نخستین. دارد وجود اصالحات برخی با مدل ارتقای

 بررسی هاگویه نظری ارتباط خطاها، کوواریانس برقراری در لذا( 1۹۳2 ،قاسمی) است کمی توجیه به نظری توجیه

 . شد رسم آن کوواریانس داشت نظری توجیه که ارتباطی هر و شد
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 شدهاصالحی کلی برازش مدل اصلی و هاشاخص. 8جدول 

DF یدارمعنی 
مدل 

 شدهاصالح
DF یدارمعنی 

مدل 

 اصلی

ی دامنه

 پذیرش
 شاخص

 بهنجارشده اسکوئر کای شاخص 6-1 1٫911 3٫336 111 6٫1۴ 3٫336 613

 قیماندهبا مربعات میانگین یریشه <3٫31 3٫31 3٫39۴

 برازش نیکویی شاخص >3٫3 3٫1۴۲ 3٫313

 تطبیقی برازش شاخص >3٫3 3٫۴13 36316

 افزایشی برازش شاخص 3-6 3٫۴96 3٫316

 شده هنجار مقتصد برازش شاخص >3٫1 3٫1۴3 3٫191

 اقتصاد نسبت >3٫1 3٫391 3٫۴31

 مقتصد تطبیقی برازش شاخص >3٫1 3٫119 3٫119

3٫3۲1 3٫311 3٫31> 
 مربعات میانگین دوم یریشه

 برآورد خطای

 لویس-توکر شاخص >3٫3 3٫۴61 3٫316

 اساس بر که ندارد وجود منفردی شاخص هیچ که گویدمی برازش کلی هایشاخص با رابطه در( 1۹۳2) قاسمی

 یدامنه او. کندمی رد یا تائید را مدلی هم، کنار در شاخص چند گرفتن قرار کرد قضاوت مدل کلیت درباره بتوان آن

 هومن این بر عالوه. کندمی معرفی را ساختاری مدل یک رد یا پذیرش برای مذکور جدول در هاشاخص پذیرش

 یا ۱٫۱1 اگر شاخص این مقدار که گویدمی تقریب مجذورات میانگین خطای یریشه شاخص مورد در( 1۹۳۱)

 مدل، باشد بیشتر یا ۱٫1 از کمتر شاخص این قدارم اگر و شودمی تائید خوبیبه مدل باشد مقدار این از ترکوچک

 .است برخوردار خوبی برازش از مدل شده،اصالح مدل در هاشاخص به توجه با دارد ضعیفی برازش

 هایشاخص شامل که برخوردارند بیشتری اهمیت از ساختاری معادالت سازیمدل در برجسته شاخص نوع سه

 شاخص سه این از مقادیری ۱ جدول به توجه با مدل تائید برای است قتصدم برازش و تطبیقی برازش مطلق، برازش

 در که هستند مطلق هایشاخص جزو 2باقیمانده مربعات میانگین یریشه و 1برازش نیکویی شاخص. شودمی گزارش

 .هستند قبولقابل حد در پذیرش یدامنه به توجه با هاآن مقادیر ۱ جدول

 در پذیرش یدامنه به توجه با که هستند تطبیقی هایشاخص جزو ۱افزایشی برازش شاخص ،۹تطبیقی برازش شاخص

 ،1شده هنجار مقتصد برازش شاخص ،1بهنجارشده اسکوئر کای شاخص. باشندمی مدل تائید از حاکی ۱ جدول

 ست. مدل تائید جهت در ۱ جدول در پذیرش یدامنه به توجه با که هستند مقتصد هایشاخص جزو 2اقتصاد نسبت

                                                                                                                     
1.GFI 

2 . RMR 

3 .CFI 

4 . IFI 

5 . CMIN/DF 
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 زناشویی مهارگریی ساختاری سازمدلبارهای عاملی در  .0جدول 

 یدارمعنی نسبت بحرانی خطای معیار بار عاملی غیراستاندارد با عامل هاگویهپیوند 

Q37 6 هیجان - - - 

Q45 111٫6 هیجان  663٫3  11۲٫63  *** 

Q63 6٫6 هیجان  661٫3  116٫3  *** 

Q6۴ 161٫6 هیجان  66۴٫3  961٫63  *** 

Q1 6 کالمی - - - 

Q۲3 ۴19٫3 کالمی  3۴٫3  111٫63  *** 

Q۲ ۴1۲٫3 کالمی  31٫3  ۲11٫61  *** 

Q9 31٫6 کالمی  3۴13٫3  9۲9٫69  *** 

Q1 ۴۲1٫3 کالمی  313٫3  11٫63  *** 

Q46 331٫3 کالمی  311٫3  ۴۲3٫61  *** 

Q50 6 انزوا - - - 

Q43 619٫6 انزوا  66۴٫3  ۲11٫3  *** 

Q32 69٫6 انزوا  366٫3  111٫3  *** 

Q35 3۴1٫3 انزوا  66۲٫3  11۴٫۴   

Q42 6 توجهیبی - - - 

Q40 1۲1٫3 توجهیبی  311٫3  9٫63  *** 

Q41 131٫3 توجهیبی  311٫3  611٫61  *** 

Q16 313٫3 توجهیبی  3۴6٫3  61۴٫61  *** 

Q9 6 کاریپنهان - - - 

Q24 393٫6 کاریپنهان  6۲9٫3  1۴1٫1  *** 

Q22 131٫6 کاریپنهان  611٫3  313٫1  *** 

 3٫336داری سطح معنی ***

 جدول به توجه با است( سطحی و بحرانی نسبت) برازش جزئی هایشاخص گرفت نظر در مدل تائید در باید که دیگری مورد

 2 نمودار درگویه  هر استاندارد عاملی بارهای مقدار بودند ۱٫۱۱1 سطح در دارمعنی تفاوت دارای مدل پارامترهای تمام 1

 است مشاهدهقابل

 پنج سؤال، 21 این که ماند باقی نهایی یپرسشنامه درگویه  21 و شد تائید زناشویی مهارگری مدل 1 و ۱ هایجدول به توجه با

 مهارگری هیجانی، طریق از مهارگری هایتاکتیک شامل تاکتیک پنج این. سنجندمی را زناشویی مهارگری تاکتیک پنج یا عامل

 .است توجهیبی طریق از مهارگری و کاریپنهان طریق از مهارگری انزوا، طریق از مهارگری کالمی، خشونت طریق از

 کتل عاملی شانزده آزمون اطاعت-سلطه سنجه خرده از زناشویی، مهارگری سنجه مالکی روایی بررسی منظوربه

 .شد استفاده

                                                                                                                                                      
1 . PNFI 

2 . PRATIO 
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 عاملی کتل 55اطاعت -سلطه سنجهبا ی آن هامؤلفهزناشویی و  مهارگریی همبستگی پرسشنامه. 5 جدول

 آزمون
 مهارگری

 کل

 مهارگری

 هیجانی

 مهارگری

 توجهیبی

 مهارگری

 کالمی

 مهارگری

 انزوا

 مهارگری

 کاریپنهان

1۲3٫3 کتل E سنجهخرده  ** 611٫3  ** ۲96٫3 * 933٫3 ** 13۴٫3 ** 613٫3 * 

دهدرا نشان می 31٫3ی در سطح دارمعنیدهد   *را نشان می 10/1ی در سطح دارمعنی**  

 کتل عاملی شانزده تسلیم-سلطه سنجه خرده با هایشعامل و ساخته محقق یپرسشنامه که دهدمی نشان ۱ جدول

 سنجه خرده با را همبستگی بیشترین کالمی مهارگری سنجه خرده. دارند ۱٫۱1 و ۱٫۱1 سطح در دارمعنی مثبت رابطۀ

 مهارگری سنجه لذا دارد سنجه خرده این با را همبستگی کمترین ری،کاپنهان سنجه خرده و دارد کتل تسلیم-سلطه

 از آن هایمؤلفه و زناشویی مهارگری سنجه پایایی برآورد منظوربه. است افتراقی و همگرا روایی دارای زناشویی

 در یجنتا که شد استفاده گاتمن ضریب و براون-اسپیرمن پایایی ضریب کرونباخ، آلفای روش به پایایی برآورد

 .است شدهگزارش ۹ جدول

 ی آنهامؤلفهزناشویی و  مهارگری سنجه.بررسی پایایی  5جدول 
 ضریب گاتمن براون-ضریب اسپیرمن میزان آلفا تعداد گویه متغیر

 3٫۴۴1 3٫۴3۲ 3٫399 16 سنجهکل 

 3٫1۴1 3٫1۴1 3٫1۴1 ۲ هیجانی مهارگری

 3٫۴69 3٫۴69 3٫۴61 ۲ توجهیبی مهارگری

 3٫۴13 3٫۴۴1 3٫۴1۴ 1 کالمی مهارگری

 3٫۴66 3٫131 3٫116 ۲ انزوا مهارگری

 3٫161 3٫1۴۲ 3٫1۲1 9 کاریپنهان مهارگری

 از هم تنصیف پایایی روش باالست عواملش و سنجه کل درونی همسانی اینکه بر عالوه ،۹ جدول به توجهبا 

 کاریپنهان مهارگری و( ۱٫۹۱۹) درونی گیهمبست بیشترین کالمی مهارگری. است برخوردار یقبولقابل مقادیر

 .است ۱3۳۹۹ سنجه کل پایایی و باشند؛می دارا را( ۱٫۱۱۱) درونی همبستگی کمترین

 زناشویی مهارگری سنجهوکل  هاعاملبررسی ضرایب همبستگی پیرسون  .4جدول 

 کاری و فریبپنهان مهارگری انزوا مهار کالمی توجهیمهار بی مهار هیجانی متغیر

     6 مهار هیجانی

116٫3 توجهیمهار بی ** 6    

1۲9٫3 مهار کالمی  ** 11۲٫3  6   

1۲۴٫3 مهار انزوا  ** 161٫3  ** 163٫3 ** 6  

119٫3 کاریمهار پنهان  ** 1۲9٫3  ** 139٫3  ** 331٫3 ** 6 

1۴1٫3 کل سنجه ** 63۴٫3 ** 6۲3٫3 ** 111٫3  ** 191٫3  ** 

**p<       3636 n=963 
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 بیشترین کالمی مهارگری عامل. است دارمعنی سنجه کل ینمره با هاعامل یهمه همبستگی ۹ جدول به توجه با

 میان از و دارد سنجه کل با را( ۱٫۹۹۱) همبستگی کمترین کاریپنهان طریق از مهارگری عامل و( ۱٫۳1۱) همبستگی

 هیجانی و کالمی مهارگری عامل دو و( ۱٫1) همبستگی کمترین کاریپنهان و انزوا مهارگری عامل دو هاعامل

 و گیردمی قرار آزمون مورد زن و مرد گروه دو در مهارگری تفاوت ادامه در. داشتند را( ۱٫۹۱۹) همبستگی بیشترین

 .گرددمی ارائه انتخابی نمونه به توجه با هنجاری سنجه این برای

 سنجه کل میانگین ۳ جدول به توجه با. شد فادهاست t آزمون از مردان و زنان در مهارگری تفاوت بررسی منظوربه

 .است 21٫۳ آن معیار انحراف و 11٫۹2 با برابر

 ی آنهامؤلفهو  مهارگری سنجهمیانگین و انحراف معیار کل  .4جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد سؤال متغیر

31٫66 1۲ ۲ ۲ هیجانی  3۴٫1  

11٫3 1۲ ۲ ۲ توجهیبی  31٫۲  

 ۴ 6۴ ۲1 1 1 المیک

۴٫1 6۴ 9 ۲ انزوا  ۲ 

۲1٫۴ 6۴ 9 9 کاریپنهان  1٫9  

۴1٫11 66۴ 16 16 نمره کل  3٫16  

 تفاوت درصد ۳1 اطمینان با مردان و زنان گروه دو در کاریپنهان و توجهیبی مؤلفۀ دو 1۱ جدول به توجه با

 . شودنمی مشاهده یدارمعنی وتتفا کالمی و هیجانی و انزوا هایمقیاس خرده در و دارند دارمعنی

 زنان و مردان هایش دریاسمق و خرده هازوج مهارگریمستقل آزمون  t. نتایج آزمون 55جدول شماره 

 شاخص
 آزمون لوین

t یدارمعنی درجه آزادی مستقل (p) F 
 

 یدارمعنی

 3٫69۲ 93۴ 6٫13۲ 3٫336 666391 نمره کل آزمون

 3٫9۲9 93۴ -313/3 3٫111 3٫91۲ هیجانی

 3٫336 93۴ 9٫1۲1 3٫336 6۲61۴ توجهیبی

 3٫631 93۴ 6٫16۴ 3٫331 1٫1 کالمی

 3٫۲31 93۴ -3٫1۴۲ 3٫31 9693 انزوا

 3٫363 93۴ 6٫13۲ 3٫336 ۴699 کاریپنهان

 گیرینتیجه و بحث
 و اکتشافی عاملی تحلیل زا استفاده با ایرانی جامعۀ در زناشویی مهارگری سنجه که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته

 چرخش از استفاده با عاملی تحلیل.است برخوردار باالیی پایایی و روایی از مالکی روایی و درونی همسانی تائیدی،
 عامل پنج شامل که شد تائید تأییدی عاملی تحلیل درگویه  21 با عامل پنج این. کرد کشف را عامل پنج واریماکس

 و انزوا طریق از مهارگری کالمی، خشونت طریق از مهارگری توجهی،بی طریق از مهارگری هیجانی، مهارگری
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 کتل عاملی شانزده اطاعت-سلطه سنجه خرده با سنجه این همگرای روایی همچنین است کاریپنهان طریق از مهارگری
 و ۱٫۹۳۱ ترتیب به گاتمن و براون-اسپیرمن ضریب مقدار و α=۱٫۳۹۹ و است دارمعنی ۱٫۱۱1 سطح در که است ۱٫2۱۱
 .است ۱٫۹۹۱

 جانسون پژوهش با و بود  همسو (2۱۱1) آشر و کوین پژوهش با هاعامل تعداد ازنظر موجود پژوهش عاملی ساختار 
 و همسو( 2۱۱1) آشرپژوهش کوین و  با انزوا و هیجانی مهارگری عامل ها،عامل نوع ازنظر. ناهمسو( 2۱1۱) ساندین و

 عامل از میان پنج. ناهمسو بودند این پژوهش  با کالمی خشونت و توجهیبی کاری،پنهان طریق از مهارگری عامل سه
 .نداشت وجود در هیچ کدام از پژوهش های گذشته  کاریپنهان آمده عاملدستبه

 چون طرفی از. است ایرانی هایزوج مخصوص کاریپنهان عامل رسدمی نظر کشور به فرهنگی بافت به توجه با 

 متفاوت هایفرهنگ در هاییمقیاس خرده است طبیعی دارند انسانی مشترک هایویژگی  هافرهنگ تمام در اهانسان
 در موجود های های روش از تعدادی با مهارگری اکتشافی هایروش از تعدادی دیدیم که طورهمان باشند هم مشابه
 اشتراک نقاط بر عالوه فرهنگی هر در ابزاری هر که کندمی تائید دیگر بار را  موضوع این و هستند مشابه هافرهنگ سایر
 داشت انتظار تواننمی هم این جز چیزی البته و گردندبرمی فرهنگ عامل به که باشند داشته هم هاییتفاوت تواندمی

 در یکارپنهان طریق از مهارگری عامل. سازدمی فرهنگ تعبیری به یا و محیط را انسان شخصیتی ابعاد از یکی چون
 .باشد داشته تواندمی گوناگونی دالیلی ایرانی زوجین

 دیگر دلیل باشد یکدیگر به زوجین متقابل اعتماد عدم که رسدمی نظر به کاریپنهان دالیل ترینبرجسته از یکی
 ابلمق طرفبه زدن ضربه جهت در شریک توسط سوءاستفاده به منجر که باشد اطالعات افشای از هازوج ترس تواندمی

 دلیل. راز یک افشای خاطر به شریک به خوردن صدمه از ترس یا و شریک از انتقام یا و شرمساری مثل دالیلی یا. باشد

 و دختران به مادران توسط سینهبهسینه و است ایرانی فرهنگ از فتهگرنشات که باشد هاییالمثلضرب تواندمی دیگر
 دو که را چیزی»: مثل هاییالمثلضرباند. شده باور به تبدیل و است شده لمنتق ازدواج زمان در پسران به پدران توسط

 زنش به نباید را حرفی هر آدم» یا «داشت شریک یک هم خدا بود خوب اگر شریک» یا «دانندمی همه بداند نفر
 سیستمی نگاه یک با.. .و «شوهر چشم از دور پول کردن اندازپس» یا « باشد داشته خبر مرد جیب از نباید زن» یا «بزند

. کرد ذکر مهارگری علت عنوانبه هم را آینده از ترس  و خانواده در اقتصادی امنیت نبود مثل دیگری دالیل توانمی
 هازوج شرمساری باعث هاآن ابراز و است شده سرکوب زوجین در که نیازهایی وجود به برگردد تواندمی دیگر دالیل

 در را کاریپنهان نوع این بارز ینمونه. است یکدیگر نیازهای تأمین و زوجین متقابل ارتباط عدم علتش و شودمی
 همسران ازخودبیگانگی باعث کاریپنهان.کرد مشاهده توانمی همدیگر به زنان و مردان خیانت یا و مردان چندهمسری

 .شودمی همدیگر از بدنی و عاطفی ازنظر هاآن شدن دور و

 را همبستگی بیشترین کالمی خشونت مهار تاکتیک که دهندمی نشان نتایج ،۹ جدول در داریمعن ضرایب به توجه با
 مهارگری سنجه لذا. دارد سنجه کل با را همبستگی کمترین کاریپنهان طریق از مهار تاکتیک و داراست سنجه با

 را چیزی همان دارمعنی طوربه زناشویی مهارگری سنجه گفت توانمی لذا است واگرا و همگرا روایی دارای زناشویی
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 همگرا روایی از پیشینه در ذکرشده هایپژوهش از کدامهیچ در.سنجدمی کتل اطاعت-سلطه سنجه خرده که سنجدمی
 .بود نشدهاستفاده معتبر مالک سنجه یک با سنجه کردن همبسته برای

 هایعامل که دهدمی نشان ۹ جدول ینهمچن. است سنجه باالی درونی همبستگی از نشان ۹ جدول در باال ضرایب

 هایمؤلفه و هاگویه شامل سنجه اجزای که گفت توانمی لذا دارند همدیگر با باالیی دارمعنی همبستگی سنجه
 جایگزینی که کردن دونیمه پایایی مناسب ضرایب و هستند باالیی درونی همبستگی دارای هامقیاس خرده با استخراجی

 مهارگری سوالی 21 سنجه گفت توانمی پس. کندمی تائید نیز را سنجه بیرونی پایایی است موازی هایفرم برای
 .است برخوردار وبیرونی درونی پایایی از زناشویی

 دو در زنان و مردان بین تفاوت اما ندارد زنان و مردان در تفاوتی کلی صورتبه مهارگری 1۱ جدول به توجه با

 از بیشتر یدارمعنی طوربه مردان دهدمی نشان 1۱ جدول مقادیر و شودمی مشاهده کاریپنهان و توجهیبی سنجه خرده
 و کالمی خشونت انزوا، طریق از مهارگری سنجه خرده سه در. کنندمی استفاده مهارگری روش دو این از زنان

 وجود مردان و زنان بین تفاوتی هم مهارگری کلی نمره در. نشد مشاهده مردان و زنان در تفاوتی هیجانی مهارگری
 مزلو هرم نخستین نیازهای تأمین عدم از فتهگرنشات تواندمی کاریپنهان و توجهیبی عامل دو در تفاوت. نداشت

 به زمان آن هاانسان.کنند عبور خویش ابتدایی نیازهای از بتوانند که برسند عالی نیازهای به توانندمی وقتی هاانسان.باشد
 به توجه از را انسان اولیه نیازهای تأمین عدم درنتیجه.نباشد مطرح اولیه نیازهای یدغدغه که دهندمی تاهمی هنر و عشق

 این برای تقاضا شود کم نیاز یکنندهبرطرف موارد کههنگامی. کندمی منصرف عالی روابط و عشق زیبایی،
 تأمین برای عرضه کاهش این گیردمی شکل هاسانان ازجمله و موجودات در کاریپنهان و شودمی زیاد هاکنندهتأمین

 یکنندهبرطرف موارد به تر حریصانه موردنظر جمعیت درنتیجه شودمی بیشتر تقاضای به منجر جمعیت یک در نیاز

 دستبرد از تا دارند چنته در چیزی چه که کنند مخفی همدیگر از کنندمی تالش منظور این به و پردازندمی نیازهایشان
 ارزش نوعی ورزی راز جوامع گونهاین در.آید عمل به جلوگیری دیگران توسط کندمی تأمین را نیازشان که ردیموا

 نگاه از مهارگری روش دو این طرفی از.بدهد امنیت هاآن به و دارد نگه ایمن را هاآن تواندمی که شودمی محسوب
 .است صادق هم موضوع این عکس و کنندمی توجهیبی مدیگره به کاریپنهان با هاانسان.هستند مرتبط هم به سیستمی

 پنج تواندمی که است هاپژوهش و هاکلینیک در استفاده برای روا و پایا ابزاری زناشویی مهارگری ابزار آنکه نتیجه
 مهارگری کالمی، خشونت طریق از مهارگری توجهی،بی طریق از مهارگری هیجانی، مهارگری شامل مهارگری شیوۀ

 زناشویی مهارگری ایرانی سنجه رو ازین. کند ارزیابی را هازوج روابط در کاریپنهان طریق از مهارگری و انزوا طریق از
 .برد کار به ایرانی جامعۀ در زناشویی و خانواده حوزۀ هایپژوهش و درمان تشخیص، در توانمی را

 شنهادهایو پ هاتیمحدود

 مخاطبان به را حق این هاآن دانستن که شودمی روبرو هاییمحدودیت و هاالشچ با عمل مرحله در پژوهشی طرح هر
 هاییپژوهش هامحدودیت این رفع با بعدی پژوهشگران و بگیرند تصمیم نتایج این تعمیم مورد در تا دهدمی پژوهش
 و درستیبه را پژوهش شرایط که است پژوهشگری هر برای رسالت یک این و شود تردقیق و دقیق علم تا کنند طراحی

 به توجه بابه این شرح است که  پژوهش این هایمحدودیت. کند توصیف بعدی پژوهشگران و مخاطبان برای دقیق
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 با ها،غریبه برای مسائلشان افشاسازی به اعتماد مورد در مردم خاص فرهنگ و کشورمان در مفهوم این بودن جدید
 در باید  است دسترس در صورتبه گیرینمونه چون. شد دسترس در ینمونه انتخاب به منجر که شدیم روبرو مسائلی
 با افراد در مهارگری لذا کردندنمی شرکت پژوهش این در پایین تحصیالت سطح با افرادی .بود محتاط هایافتهتعمیم

 همکاری عدم رخاط هبه .باشد دیگری نوع از هاآن در مهارگری شاید نیست مشخص دقیق طوربه پایین تحصیالت
 مرتبط که کند شناسایی را عامل شد پنج موفق پژوهش این در محقق .نداشت وجود آزمایی باز انجام امکان هاآزمودنی

دیگر  هاینمونه در مهارگری هایتاکتیک احتماالً . هستند جامعه شهری و متوسط یطبقه افراد که است اینمونه وهگربا
 موضوع این عمیق و دقیق بررسی و پرداختن امکان پژوهش این است متفاوت مردان و زنان در مهارگری تفاوت دارد.

 شود. ساخته مطلقه و طالق شرف در زوجین با مرتبط ابزاری کندمی پیشنهاد محقق همچنین. نبود فراهم برایش

 موردبررسی اینهجداگا هایپژوهش در و ترتخصصی طوربه تواندمی کاریپنهان و توجهیبی شیوۀ دو به مهارگری
 با که کند باز زناشویی روابط یدر زمینه کشور، در جدیدی حوزۀ محققان، برای توانندمی آزمون گیرد. این قرار

 . باشد کشور در زناشویی زندگی بهبود جهت در کمکی درمانی، هایپروتکل ساخت و بیشتر هایپژوهش

 گونههیچ و است اول ینویسنده ارشد کارشناسی ینامهایانپ از برگرفته مقاله این: تعارض منافع ۀدربار تصریح
 .است نشده سازمانی یا شخص برای معنوی و مادی خسارت موجب آن نشر و ندارد منافعی تضاد

 یاری هاآن به امتیازدهی و هاگویه انتخاب در را ما که کارشناسانی تمام از داریامانت و اخالق رسم به :سپاسگزاری
 هاپرسشنامه پخش در یا و کردند شرکت پژوهش این در که کسانی تمام از همچنین. آیدمی عمل به زاریسپاسگ کردند

 .کنیممی تشکر کردند یاری را ما

 منابع

 و زیستی علوم در تحقیق روش به نگاه با آماری هایتحلیل و هاروش(. 1۹۳۱) محمد اصغری، ابراهیم و زاده،حاجی

 .دانشگاهی جهاد نتشاراتا سازمان: تهران. بهداشتی

 .بعثت انتشارات: تهران. شناختیروان هایآزمون(. 1۹۳1). علی ،آشتیانی فتحی

 انتشارات: تهران. amos graphics کاربرد با اجتماعی هایپژوهش در ساختاری سازیمدل(. 1۹۳2). وحید قاسمی،

 .شناسان جامعه

های پایدار (. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج1۹۳1خالد. ) ،صالنیا و منصور ،سودانی ؛رضا ،خجسته مهر ؛امین ،کرایی

 ][link .1۱۱-12۳.(2)۱ .مشاوره و روان درمانی خانواده .رضایتمند در زنان

واده با اختالالت شخصیت بر اساس (. رابطه عملکرد خان1۹۳1مصطفی. ) ،علیخانی و علی ،زکی یی ؛جهانگیر ،کرمی

 ]link[ .11۱-1۹۹(.2)۱ه.مشاوره و روان درمانی خانواد . الگوی مک مستر

 سیامک دکتر و برواتی شاهی حسین حمیدرضا. ) درمانیخانواده(. 1۳۹۱). هربرت گلدنبرگ، و ایرنه گلدنبرگ،

 .روان نشر: تهران(. مترجم ی،نقشبند

http://fcp.uok.ac.ir/article_45187.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_9768.html
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 فرهنگ. پیک انتشارات: تهران(. ۱ جلد) رفتاری پژوهش در چندمتغیری هایداده تحلیل(. 1۹۳۹). علی حیدر هومن،
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 زناشویی مهارگری ۀسنج :یوستپ
 ندارد وجود غلطی و درست جواب هیچ ضمناً  بزنید عالمت هاآن از یک هر با را خود توافق میزان و کنید مطالعه را زیر هاگویه از هریک دقت با گرامی پاسخگوی

 السؤ ردیف
کامالً 
 موافقم

 موافقم
کمی 
 موافقم

کمی 
 مخالفم

 مخالفم
کامالً 
 مخالفم

       .دانممی اشتباه یک را همسرم با ازدواج 6
       .کنممی سرزنش را همسرم من 1
       .گیرممی عیب همسرم از من 9
       .کنممی مقایسه دیگران با را همسرم من ۲
       .گیرمنمی جدی زیاد را همسرم من 1
       .گیرممی هیچ به را همسرم هایموفقیت من 1
       .کنممی توجهیبی همسرم به من 1

       .کنممی ناامید را همسرم من ۴

       .کنممی جروبحث همسرم با زیادی من 3
       .زنممی صدا نامناسب هایلقب و اسم با را همسرم گاهی 63
       کنم.می برخورد همسرم با تندی و خشونت با گاهی 66
       .کنممی تحقیر را همسرم من 61

       .گویممی زور همسرم به من 69
       کنم.می تهدید را همسرم من 6۲

       .شوممی بدگمان و بدبین همسرم به گاهی 61
       .ندارد صحت که زنممی هاییتهمت همسرم به گاهی 61

       کنم.می خطاب گودروغ را همسرم مدرکی هیچ دونب گاهی 61
       .کشممی، پای دیگران را وسط زناشوییمن در مشاجرات  6۴
       .نیستند واقعی که کنممی بازی همسرم برای هایینقش گاهی 63

       .کنممی مخفی همسرم از را پولم من 13
       .نیست یکی عملم و حرف 16

 (۱؛ کامال موافقم=1؛ موافقم=۱؛ کمی موافقم=۹؛ کمی مخالفم=2؛ مخالفم=1کامال مخالفم=گذاری )هشیوه نمر

 ۱تا  1ها مهارگری هیجانی: مجموع نمره های گویه

 ۹تا  1ها توجهی: مجموع نمره های گویهمهارگری بی

 1۱تا  ۳ها مهارگری خشونت کالمی: مجموع نمره های گویه

 1۹تا  11ها نمره های گویهمهارگری انزوا: مجموع 

 21تا  1۳ها کاری: مجموع نمره های گویهمهارگری پنهان
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