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 چکیده 

سنجی و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی ویژگی های روانررسی با هدف بپژوهش حاضر 

 32تعداد  ،همبستگی-توصیفیدر یک پژوهش  ،بدین منظور .شد انجام کالمی(غیر -کالمی)ارتباط 

ه پرسشنامه ارتباط اولیگیری در دسترس انتخاب شدند. به روش نمونه بهنجار زوج 05پریشان و  زوج

(PCI )مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده و ( ایرانیIFPFS ) کننده شرکت هایزوجدر مورد

تحلیل  همبستگی پیرسون، به روشو  22SPSSبا کمک  ی پژوهش حاضرها داده .ردیداجرا گ

کل  نباخ(آلفای کروضریب یكراهه و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. همسانی درونی )واریانس 

مقیاس های کالمی، غیرکالمی، ادراک فرد از توانایی های ارتباطی خود و ادراک پرسشنامه و خرده

 05/5و  06/5، 21/5، 66/5، 66/5بهنجار به ترتیب  هایزوجنایی های ارتباطی فرد در بین همسر از توا

پرسشنامه همبستگی متقابل . بود 64/5و  56/5، 11/5، 57/5، 50/5پریشان برابر  هایزوجو در بین 

بهنجار  ایهو بعد ارتباط آن در بین زوجایرانی  مقیاس کارکردهای روانشناختی خانوادهبا ارتباط اولیه 

تحلیل عاملی بود.  24/5و  36/5پریشان به ترتیب برابر  هایو در بین زوج 05/5و  67/5به ترتیب 

عالوه، ب یید کرد.أرا تادراک همسر( -بیچ آریاس )ادراک خویشتنعاملی دو یز ساختار ناکتشافی 

رسشنامه پ ود. در مجموع،تمایز قایل ش و بهنجار پریشان هایزوج پرسشنامه ارتباط اولیه توانست میان

بهنجار و پریشان و ادراک فرد از  هایزوجارتباط برای سنجش  رواییو  معتبرابزاری ارتباط اولیه 

  است.توانایی های ارتباطی خود و ادراک همسر از توانایی های ارتباطی او 

 اکتشافی تحلیل عاملی ،اعتباریابی ،اولیه ارتباط پرسشنامهواژگان کلیدی: 

 



 

 

 

 مهمقد

های زناشویی یكی از موضوعات مورد عالقه پژوهشگران در سرتاسر قرن اخیر بوده است. از پژوهش درباره علل پریشانی

 andKoerner بینی پیامدهای ازدواج شده است )بین زن و شوهرها در پیش 1این میان، توجه خاصی به نقش ارتباط

Fitzpatrick, 2555تواند به عنوان چگونگی تبادل ست. با این وجود، ارتباط می(. تعاریف زیادی از ارتباط شده ا

کنند یكدیگر را درک کنند و مشكالت و تفاوت ها را احساسات و معانی در نظر گرفته شود، هنگامی که افراد سعی می

ودات زنده موجها در بین ها، حقایق، باورها و ایدهاز دیدگاه شخص دیگر ببینند. ارتباط فرایند انتقال احساسات، نگرش

ردن و کها، لمسدادن، سكوت، حاالت چهره، ژستاست. بعالوه، محدود به کلمات نیست، بلكه هم چنین بواسطه گوش

 Millard andافتد )های غیر زبانی دیگر مورد استفاده برای رساندن و دریافت معنی اتفاق میهمه نمادها و نشانه

Bienvenu, 1455رو، شكی در مور(. از این( د نقش حیاتی ارتباط موثر در روابط افراد وجود نداردLawson, 2557 .)

صورت کالمی و در قالب گفتار و چه به چه به هازوجکه در طی آن است بر همین اساس، ارتباط زناشویی نیز فرایندی 

افكار  حساسات،های مختلف با یكدیگر به تبادل ادادن، سكوت، حاالت چهره و ژستصورت غیرکالمی در قالب گوش

(Trenholm and Jensen, 1446 نگرش1376زاده و احمدی، به نقل از فاتحی ،)پردازند. ها میها، حقایق، باورها و ایده 

-(. با اینLawson, 2557کند )شان بازی میجهت تداوم یا افزایش روابط هازوجارتباط نقش بسزایی در کمک به 

ن یک عامل حمایتی و هم به عنوان یک خطرساز در نظر گرفته شود، زیرا که شانس زن تواند هم به عنواوجود، ارتباط می

 Halford etدادن آن به سمت پریشانی یا طالق تحت تاثیر قرار دهد )و شوهر را برای تداوم یک رابطه خوشایند یا سوق

al, 2553 های ارتباطی منفی و ناکارآمدی در پریشان دارای الگو هایزوج(. بعالوه، شواهد قابل توجهی وجود دارد که

انتقال احساسات و استفاده مناسب از حاالت  ،مسئلههای حلدادن، مهارتهای گوشبیان افكار و هیجانات خود، مهارت

 توانند در نتیجههای غیر زبانی دیگر هستند. نقایص ارتباطی میها و سایر نمادها و نشانهکردنها، لمسچهره، ژست

شدن در خانواده، نقایص در کارکردهای ختلف از جمله الگوهای نابهنجار یادگیری طی فرایند اجتماعیفرایندهای م

 Sexton etزای ارتباطی گذشته ایجاد شوند )های آسیبهای روانی از جمله افسردگی و تجربهشناختی، اشكال آسیب

al, 2553ارش شده گز هازوجای تداوم روابط طوالنی مدت بین رو، اگرچه ارتباط به عنوان یک توانایی کلیدی بر(. از این

طوری که (. بهLawson, 2557دنبال کمک هستند )است که بهی هایزوجترین مشكل برای است، با این وجود، معمول

ی یاراند بسها و مراکز درمانی پرسیده شود چرا برای درمان مراجعه کردهکننده به کلینیکاگر از زن و شوهرهای مراجعه

ه کنند کشان است. و به طور معمول، یک یا هر دوی آنها احساس میاز آنها پاسخ خواهند داد که مشكل عمده آنها ارتباط

-Sheras and Kochشوند )شوند یا نادیده گرفته میشود، شنیده نمیاحترامی یا توهین میشوند، به آنها بیدرک نمی

Sheras, 2556توانند با یكدیگر ص(، و نمی( حبت کنندMillard and Bienvenu, 1455.) درمانگران، خانواده زوج

                                                           
1. communication  



 

ها عنوان یكی از مشكالت عمده آنتباط ضعیف بین زن و شوهرها را به درمانگران و متخصصان دیگر حوزه سالمت نیز ار

 (. Millard and Bienvenu, 1455؛ Beach and Arias, 1473اند )بندی کردهدرجه

درمانگران و خانواده ای مربوط به ارتباطات زناشویی کامالً مشهود است، زوجهای مشاهدهمقیاس که مزایایدر حالی

های خودگزارشی معتبری جهت تكمیل مشاهدات خود و ارزیابی سریع ارتباط بین درمانگران هنوز هم نیازمند مقیاس

المی بررسی ارتباط کالمی و غیرک بین زن و شوهرها، ارتباط رو، در پاسخ به نیاز موجود برای ارزیابیهستند. از این هازوج

یاس )مثل، مق بسیاری خودگزارشی آنها، مطالعه الگوهای ارتباطی آنها و تغییر آن به عنوان یک عمل درمانی ابزارهای

 0تباط اولیهاز این بین، مقیاس ار است. شده ( ساخته6، مقیاس ارتباط زناشویی3، مقیاس ارتباط پیش از ازدواج2ارتباط انریچ

 هازوج( تدوین و برای سنجش ادراک توانایی ارتباطی بین Lawson, 2557به نقل از  1406) Locke et alتوسط 

شاخص خوبی ( و همچنین Lawson, 2557) هازوجاستفاده شده است. نمره کل این مقیاس نیز بیانگر توانایی ارتباطی بین 

(. سپس، تجدیدنظرهایی در این پرسشنامه توسط Corcoran and Fischer, 2555) باشدمی آنهاارتباط بین  صحتاز 

Navran (1465 انجام شده است. او ابتدا یک ماده از )گذاری این پرسشنامه ایجاد ماده را حذف و تغییراتی در نمره 26

می و مقیاس کال متشكل از دو خرده اولیه ارتباط پرسشنامهکرد. بعالوه، با استفاده از روایی صوری فرض کرد که 

ها برای محاسبه مقیاس غیرکالمی و بقیه مادهبرای محاسبه نمره خرده 23و  17، 10، 11، 4، 5، 6های است. ماده 6غیرکالمی

و پرسشنامه  اولیه ارتباط پرسشنامه( با بررسی روایی همزمان 1465) Navranشوند. مقیاس کالمی جمع مینمره خرده

(. همچنین، دریافت که همبستگی بین r=72/5) استهمبستگی متقابل بین این دو مقیاس باال  دریافت که 5روابط زناشویی

. در نهایت، او تفاوت باشدمی 66/5و  41/5به ترتیب پرسشنامه روابط زناشویی های کالمی و غیرکالمی با مقیاسخرده

و خرده  ولیها ارتباط پرسشنامه، روابط زناشویی پرسشنامهمعناداری بین دو گروه ازدواج خوشایند و ناخوشایند در نمره کل 

 های آن گزارش کرد.مقیاس

Kahn (1455با بررسی رابطه بین ارتباط غیرکالمی و رضایت ) ضی در راضی و نارا هایزوجزناشویی دریافت که بین

و  اولیه رتباطا پرسشنامهن تفاوت معنادار وجود دارد. بعالوه، همبستگی بی اولیه ارتباط پرسشنامهمقیاس غیرکالمی خرده

ناراضی و ترکیب دو گروه معنادار نبود.  هایزوجناراضی معنادار بود، اما در بین  هایزوجدر بین مقیاس ارتباط زناشویی 

Ely et al (1453 دریافتند که )به مداخالت درمانی حساس است. آنها در بررسی خود دریافتند که  اولیه ارتباط پرسشنامه

 Beachطور معناداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است. برای گروه آزمایش به اولیه ارتباط رسشنامهپمیانگین 

and Broderick (1472  به نقل ازBeach and Arias, 1473 دریافتند که )به مداخالت درمانی اولیه ارتباط پرسشنامه 

( ادراک 1دو عامل  اولیه ارتباط پرسشنامهفاده از تحلیل عاملی ( با است1473) Beach and Arias, 1473. باشدمیحساس 

، 4، 5، 6، 0ماده ) 4( ادراک همسر از توانایی های ارتباطی فرد را گزارش کردند. 2فرد از توانایی های ارتباطی خود، و 

ردن در مورد خود کمانده شامل قضاوتماده باقی 16کردن در مورد همسر است و ( شامل قضاوت26، 21، 10، 16، 11

                                                           
2. ENRICH communication scale  

3. Primary Communication Inventory (PCI)  

4. Marital Communication Scale (MCS)  

5. Primary Communication Inventory (PCI)  
6. verbal and nonverbal subscales 

7. Marital Relationship Inventory (MRI) 



 

اش های ارتباطیبود. این همبستگی بیانگر این است که ادراک فرد از توانایی 61/5است. همبستگی بین دو خرده مقیاس 

-های ارتباطی او دارد. آنها دریافتند که این پرسشنامه و خرده مقیاسرابطه معناداری با چگونگی ادراک همسرش از توانایی

 ,Lawsonبه نقل از  Yelsma (1476با ازدواج خوشایند و ناخوشایند تمایز قایل شود.  هایوجزتواند بین های آن می

را گزارش کرد.  06/5و  70/5فراهم ساخت، ضریب آلفاهای  اولیه ارتباط پرسشنامهشواهدی از اعتبار و روایی که ( 2557

( به ترتیب 1445هارد و همكاران )برنساس است. های درمانی حبه مداخله اولیه ارتباط پرسشنامههمچنین مشاهده کرد که 

( همسانی درونی 2552) Kolchakian and Hillرا برای زنان و مردان گزارش کردند.  66/5و  75/5ضریب آلفای

 Lwsonگزارش کرد.  71/5( همسانی درونی این مقیاس را 2550) Byersگزارش کردند.  73/5را  اولیه ارتباط پرسشنامه

گزارش کرد. بعالوه، پایایی درونی عامل ادراک  74/5رسی خود میانگین همسانی درونی توانایی ارتباطی را ( در بر2557)

بود. همچنین، بررسی اعتبار همزمان این پرسشنامه  51/5و ادراک همسر از توانایی های فرد  76/5فرد از توانایی های خود 

( و 52/5تا  36/5ای از )دامنه 7شنامه رابطه زناشویی الک واالسهمبستگی باالیی با پرساین پرسشنامه که  دهدمینشان 

 Joubertآشفته تمایز قایل شود. آشفته و غیر هایزوجبین  تواندمی. بعالوه، این دارد( 72/5) 4پرسشنامه رابطه زناشویی

گزارش کرد. همچنین  74/5 شان میزان آلفا را( با بررسی گروهی از افراد مبتال به بیماری نورون حرکتی و همسران2554)

 Arias and( و 1404) Locke and Wallaceدر بررسی خود به ساختاری یک عاملی، یعنی ارتباط، دست یافت. 

O'Leary (1471 دریافتند که )یربالینی های غدرمانی و زوجکننده زوججستجو هایزوجتمیز دهنده  اولیه ارتباط پرسشنامه

 است.

 ویق دهد که همبستگینشان می اولیه ارتباط پرسشنامهای به عمل آمده در مورد روایی همزمان هدر مجموع، نتایج پژوهش

 هایبررسی که نحوی به است، و افتراقی خوبی 15شدهشناخته گروهای روایی دارای .دارد های دیگرپرسشنامه با معناداری و

  متمایز یگریكد از را غیربالینی و درمانیزوج تقاضیم هایزوج و غیرپریشان و پریشان هایزوجنشان داده است که  مختلف

رمانگران داز سوی دیگر، با توجه به نیاز زوج .است حساس درمانی هایمداخله از ناشی تغییرات به نسبت کند. همچنین،می

ی دف بررس، پژوهش حاضر با ههازوجتر ارتباط بین درمانگران برای تكمیل مشاهدات خود و ارزیابی سریعو خانواده

 انجام گردید.المی( غیرک -پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی )ارتباط کالمی فارسی سنجی و اعتباریابی نسخههای روانویژگی

 

 روش تحقیق

شان بهنجار و پری هایآماری این پژوهش شامل کلیه زوج همبسرتگی اسرت. جامعه   -پژوهش حاضرر یک مطالعه توصریفی  

گیری در دسررترس زوج پریشرران بود که به روش نمونه 32زوج بهنجار و  05بررسرری شررامل شررهر مشررهد بود. نمونه مورد 

ای مقیاس کارکرده پرسررشررنامه ارتباط اولیه و مراجعان آگاهانه رضررایت و پژوهش اهمیت تشررری  از انتخاب شرردند. پس

ه باط اولیه روش ترجمه وارونبرای تنظیم نسررخه فارسرری پرسررشررنامه ارت  .گرفت قرار آنها اختیار در 11روانشررناختی خانواده

                                                           
8. Locke Wallace marital relationship inventory  

9. marital relationship inventory 
10. known-groups validity  

1. Iranian Family Psychology Function Scale (IFPFS) 



 

روش ، های آمار توصرریفیو با اسررتفاده از شرراخص 22SPSS آماری نرم افزار کمک ههای پژوهش بدادهکار برده شررد. به

  و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. 12یكراههتحلیل واریانس  همبستگی پیرسون،

 

 ابزار پژوهش

 Navranتوسط که  است = همیشه(0= هرگز ، 5ای )درجه 0ای و از نوع لیكرت دهما 20ابزاری  پرسشنامه ارتباط اولیه

ده است. ش و فراوانی وقوع رفتارهای ارتباطی کالمی و غیرکالمی استفادهارزیابی ارتباط زناشویی  ( تدوین و برای1465)

. (Corcoran and Fischer, 2555) باشدمی هازوجارتباط بین  صحتشاخص خوبی از  پرسشنامه ارتباط اولیهنمره کل 

و  های ارتباط کالمیخرده مقیاسشود. کالمی استفاده میهمچنین برای سنجش فراوانی وقوع رفتارهای کالمی و غیر

شده از طریق تحلیل عاملی مقیاس تعیینو دو خرده( Navran, 1465)مثل، غیرکالمی تعیین شده از طریق روایی صوری 

های ارتباطی فرد، توسط محققان مختلف مورد ( درک همسر از توانایی2ارتباطی خودش و ) های( درک فرد از توانایی1)

 الزم است که هم زن و هم شوهر پرسشنامه را کامل کنند. (.Beach and Arias, 1473مثل، استفاده قرار گرفته است )

، 10، 13، 11، 4، 5، 6، 0 هایسوال 13برگردانو  15و  10، 7 هایسوالگذاری معكوس از طریق نمره پرسشنامه ارتباط اولیه

شود( و سپس جمع همه بندی میها توسط همسر درجهسوالپرسشنامه همسر )یعنی، نمره فرد در هر یک از این  26و  21

 Corcoran) ودشتر در نظر گرفته میاط بهتر یا مثبتبباالتر به معنای ارت هنمر. شودگذاری مینمره ها با یكدیگرسوالاین 

and Fischer, 2555ها مانده مادهمقیاس غیرکالمی و باقیجهت محاسبه خرده 23و  17، 10، 11، 4، 5، 6های  (. ماده

 (. Navran, 1465شوند )مقیاس کالمی جمع میبرای محاسبه نمره خرده

= 1= کامالً موافق، 5ای )درجه 5ای و از نوع لیكرت ماده 41ابزاری  شناختی خانواده ایرانیمقیاس کارکردهای روان

شناختی خانواده ایرانی ( و با هدف سنجش کارکردهای روان1341)توسط کیمیایی و همكاران که  است کامالً مخالف(

بعد از کارکردهای خانواده ایرانی شامل: ارتباط، پیشرفت، معنویت و مذهب،  12این ابزار  .ساخته و اعتباریابی شده است

راغت، اتحاد، ساختار و سازمان، احساس امنیت، حل تعارض، رفت و آمد و صله رحم، استقالل و سواد عاطفی، اوقات ف

طور معكوس ها بهو در تعدادی از سوال( کامالً موافق) 5( تا کامالً مخالف) 1از  ایدر دامنهسنجد. همچنین، کنترل را می

، برای کل پرسشنامه و ابعاد آن، یعنی ارتباطکرنباخ(  به روش همسانی درونی )آلفایآزمون پایایی شود. گذاری مینمره

پیشرفت، سواد عاطفی، مذهب و معنویت، اوقات فراغت، اتحاد، ساختار و سازمان، احساس امنیت، حل تعارض، رفت و 

، 56/5، 61/5، 64/5، 60/5، 54/5، 52/5، 56/5، 73/5، 56/5، 77/5، 43/5آمد و صله رحم، استقالل و کنترل به ترتیب، 

ابعاد آن  و . بعالوه، پایایی آزمونباشدمیگزارش شده است، که بیانگر اعتبار باالی کل پرسشنامه و ابعاد آن  60/5و  00/5

در نهایت،  .شده است در بعد اتحاد گزارش 50/5 در بعد احساس امنیت تا 35/5بین  هفته فاصله دوبه روش بازآزمایی با 

شناختی بهنجار ر کل پرسشنامه و در هر یک از ابعاد آن بیانگر کارکردهای رواند 65تا 65های استاندارد بیننمره

در کل پرسشنامه و هر بعد آن بیانگر وجود اختالل و ناکارآمدی در کارکرد  65تر از های استاندارد پایینخانوادگی، نمره

در  شناختی خانواده ایرانی است.ی رواننشان از فقدان اختالل یا کارآمد بودن کارکردها 65های باالیخانواده و نمره

                                                           
12. one-way analysis of variance 

13. transpose  



 

 46/5، 40/5ر ترتیب براببه  هازوجبهنجار، پریشان و کل  هایبرای زوجپژوهش حاضر ضریب آلفای کرنباخ کل پرسشنامه 

 بود. 46/5و 

 

 ی پژوهشهایافته

با میانگین سنی زن(  32 و مرد 32)نفر  66پریشان شامل  هاینمونه زوجبود.  43/32±05/5کنندگان میانگین سنی شرکت

در سال بود.  10/32±77/5زن( با میانگین سنی  05و  مرد 05نفر ) 155 بهنجار شامل هایزوج نمونهسال و  47/6±13/36

( و PCIه )پرسشنامه ارتباط اولیهای مقیاسه کل و خردهمعیار نمرمیانگین و انحراف های توصیفی مربوط به یافته 1جدول 

  گروه ارایه شده است. جنسیت و به تفكیک (IFPFSاختی خانواده ایرانی )کارکردهای روانشن

 

 مردان به تفکیک IFPFSو  PCIهای مقیاسمعیار نمره کل و خردهمیانگین و انحراف  .1جدول 

دو گروه  (، کل افرادn=32) پریشان (، زنانn=32) پریشان مردان، (n=05) بهنجار (، زنانn=05) بهنجار

(161=n ) 

مردان  رمتغی

 بهنجار

 هایزوج زنان بهنجار

 بهنجار

مردان 

 پریشان

 هایزوج پریشانزنان 

 پریشان

 هایزوج

 دو گروه

 نمره کل

PCI 
74/7±14/7

6 

05/7±06/7

6 

60/7±37/7

6 

75/4±53/5

6 

66/15±57/

56 

21/15±61

/50 

25/15±54

/75 

30/6±25/5 ارتیاط کالمی

1 

00/5±77/6

1 

36/5±61/6

1 

63/7±31/0

0 

66/4±56/0

6 

4±64/06 51/7±76/

07 

ارتباط 

 کالمیغیر

15/3±73/2

2 

37/2±64/2

2 

50/2±56/2

2 

43/2±52/2

5 

65/2±52/2

5 

64/2±52/

25 

74/2±46/

21 

ادراک 

 خویشتن

74/0±62/0

6 

31/6±60/0

6 

55/6±03/0

6 

76/5±03 47/5±66/0

1 

77/5±33/

02 

13/5±70/

06 

55/2±76/6 ادراک همسر

5 

57/3±42/2

5 

32/6±76/2

5 

06/3±16/2

3 

61/6±22/2

3 

54/6±14/

23 

75/6±47/

20 

نمره کل 
IFPFS 

03/02±30/

677 

26/67±55/

642 

22/05±06/

645 

52/64±52/

627 

50/76±52/

626 

44/56±52

/625 

30/64±62

/660 

62/0±35/5  ارتباطبعد 

3 

02/5±24/0

3 

35/5±30/0

3 

15/15±71/

66 

32/16±14/

66 

24/12±05

/66 

00/15±71

/64 

 



 

بهنجار،  ایهزوج به تفكیک راپرسشنامه ارتباط اولیه های مقیاسنمره کلی و خردهی کرونباخ ضریب آلفا 2جدول 

هنجار و پریشان، ب هایزوجدر بین پرسشنامه ارتباط اولیه ؛ این ضریب برای نمره کلی دهدنشان می هازوجپریشان و کل 

های ارتباط کالمی مقیاسپریشان، خرده هایزوجبود. در بین  50/5و  66/5، 50/5بهنجار و پریشان به ترتیب   هایزوجکل 

 ترین( داشتند. ضعیف64/5( و ادراک همسر ضریب آلفای متوسط )56/5و  57/5و ادراک خویشتن ضریب آلفای خوب )

های مقیاسبهنجار، خرده هایزوجاست. در بین ( 11/5)مقیاس ارتباط غیرکالمی خرده ضریب آلفا لحاظ از مقیاسخرده

-خرده ترین( ضریب آلفای متوسط داشتند. ضعیف05/5( و ادراک همسر )06/5( و ادراک خویشتن )66/5ارتباط کالمی )

 است.( 21/5)مقیاس ارتباط غیرکالمی خرده نیز مقیاس

 

 

 

 هایوجزهایش به تفکیک مقیاسردهو خ اولیه ارتباط پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ  .2جدول 

 (n=161بهنجار و پریشان ) هایو کل زوج( n=61پریشان ) هایزوج ،(n=155بهنجار )

 کل پریشان هایزوج بهنجار هایزوج متغیر

 50/5 57/5 66/5 ارتباط کالمی

 21/5 11/5 21/5 اط غیر کالمیبارت

 65/5 56/5 06/5 ادراک خویشتن

 63/5 64/5 05/5 ادراک همسر

 50/5 50/5 66/5 اولیه ارتباط پرسشنامه نمره کل

 

پرسشنامه  کل نمره با و یكدیگر عوامل با میان همبستگی ضرایب از پرسشنامه این همگرای روایی بررسی منظور به

در باط اولیه ه ارتپرسشنامهای مقیاسخردهن ایم دارمثبت معنا هایهمبستگی گرنشان آزمون همبستگی پیرسوناستفاده شد. 

بعالوه، نشانگر همبستگی هر یک از ( است. 6دو گروه )جدول  هایزوج( و کلیه 3بهنجار، پریشان )جدول  هایزوجبین 

دو  ایههای پریشان، بهنجار و کلیه زوجدر زوجپرسشنامه ارتباط اولیه با نمره کل پرسشنامه ارتباط اولیه های مقیاسخرده

ی آید. بررسی روای( است. روابطی که نشانگر روایی همگرای این پرسشنامه به شمار می20/5-46/5ای از گروه )در دامنه

ین این نشان داد که همبستگی متقابل بکارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی و پرسشنامه ارتباط اولیه همزمان نمره کل 

است. همچنین، همبستگی  01/5و  67/5، 36/5تیب ترکنندگان بهپریشان، بهنجار و کل شرکت هایدر بین زوج دو مقیاس

ریشان، بهنجار و پ هایزوجدر بین کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی و بعد ارتباط پرسشنامه ارتباط اولیه متقابل بین 

 (.6و  3است )جدول  67/5و  05/5، 24/5کنندگان به ترتیب کل شرکت

 

 و (n=155)بهنجار  هایبین زوج در اولیه ارتباط رسشنامهپ هایمقیاسخرده میانهمبستگی  .3دول ج

 ( n=61) پریشان



 

  1 2 3 6 0 6 5 

 **5/61 **5/32 **5/04 **5/73 *5/20 **5/33 - کالمیغیرارتباط  1

 **5/66 **5/60 **5/40 **5/05 **5/46 - *5/33 ارتیاط کالمی 2

 *5/36 **5/65 **5/77 **5/36 - **5/46 *5/31 ادراک خویشتن 3

 **5/64 *5/65 **5/50 - **5/35 **5/05 **5/50 ادراک همسر 6

 ارتباط پرسشنامه کلنمره 0

 اولیه

5/00** 5/46** 5/41** 5/55** - 5/67** 5/05** 

IFPFS 54/5نمره کل  6  5/36** 5/36** 15/5  5/36** - 5/70** 

IFPFS 15/5بعد ارتباط  5  5/25* 5/24* 16/5  5/24* 5/74** - 

 .ستا پریشان هایزوج مربوط بهراست /پایین هایو همبستگی بهنجار هایزوج مربوط بهچپ /های باالهمبستگی *

50/5>P* ،51/5>P** 

ر و پریشان بهنجا هایکلیه زوج در اولیه ارتباط پرسشنامه هایمقیاسخرده میانهمبستگی  .1جدول 

(161=n) 

  1 2 3 6 0 6 5 

       - کالمیغیرارتباط  1

       **5/61 ارتیاط کالمی 2

     - **5/46 **5/30 ادراک خویشتن 3

    - **5/66 **5/60 **5/72 ادراک همسر 6

   - **PCI 5/63** 5/46** 5/45** 5/57 نمره کل 0

  - **IFPFS 5/32** 5/05** 5/66** 5/63** 5/01نمره کل  6

 - **IFPFS 5/37** 5/66** 5/65** 5/66** 5/67** 5/45بعد ارتباط  5

50/5>P* ،51/5>P** 

ل و ک نمره بهنجار/پریشان در هایزوجو  زنان/مردان میان تفاوت داریمعنی بررسی برای راههیک واریانس تحلیل

داد که تفاوت معناداری بین  نشان 16نتایج آزمون لون پیش از آن،. کار رفتبهپرسشنامه ارتباط اولیه های مقیاسخرده

زنان و مردان گروه بهنجار با یكدیگر و زنان و مردان گروه پرسشنامه ارتباط اولیه های مقیاسمره کل و خردهواریانس ن

های آن با توجه به گروه با یكدیگر مقیاسخردهکل و  . همچنین، واریانس نمره(P>50/5پریشان با یكدیگر وجود ندارند )

نشان داد میان زنان و مردان بهنجار و زنان و مردان پریشان  ریانس یكراههتحلیل واآزمون . (P>50/5دار ندارند )تفاوت معنا

. با این وجود، نتایج نشان (P>50/5تفاوت معنادار وجود ندارد )پرسشنامه ارتباط اولیه های در نمره کلی و خرده مقیاس

جدول ، P<50/5دار وجود دارد )اتفاوت معن آنهای بهنجار و پریشان در نمره کلی و خرده مقیاس هایمیان زوجداد که 

                                                           
14. Levene's test 



 

اشد. به عبارت ب در مورد دو گروه بهنجار و پریشانپرسشنامه ارتباط اولیه تواند نشانگر روایی افتراقی ای که می(. یافته0

 تمایز قایل شود. پریشان و بهنجار هایزوج تواند میانمیپرسشنامه ارتباط اولیه دیگر، 

 

-خرده و کلی نمرهبر  و گروه جنسیت ثیرأت یکراهه برای بررسیواریانس آزمون تحلیل  .0جدول 

 اولیه ارتباط پرسشنامههای مقیاس

منبع 

 تغییرات

-سطح معنی F درجه آزادی متغیر وابسته

 داری

 

 

 

 

 جنسیت

 ارتباط غیرکالمی

 ارتباط کالمی

 ادراک خویشتن

 ادراک همسر 

نمره کل پرسشنامه ارتباط 

 اولیه

1 

1 

1 

1 

1 

56/5 

11/5 

53/5 

52/5 

56/5 

54/5 

53/5 

70/5 

75/5 

73/5 

 ارتباط غیرکالمی

 ارتباط کالمی

 ادراک خویشتن

 ادراک همسر 

نمره کل پرسشنامه ارتباط 

 اولیه

1 

1 

1 

1 

1 

5 

35/5 

66/5 

556/5 

23/5 

1 

07/5 

05/5 

40/5 

62/5 

 ارتباط غیرکالمی گروه

 ارتباط کالمی

 ادراک خویشتن

 ادراک همسر 

 ه ارتباطنمره کل پرسشنام

 اولیه

1 

1 

1 

1 

1 

64/21 

66/27 

66/16 

66/66 

60/30 

**5551/5 
**5551/5 
**5551/5 
**5551/5 
**5551/5 

50/5>P* ،51/5>P** 

 

گرفت،  قرار تأیید مورد زمینه این در نظراسرراتید صرراحب از نفر 0 توسررط پرسررشررنامه محتوایی روایی اینكه از پس

هنجار و ب هایهای مربوط به زوجدر مورد داده اکتشررافی یتحلیل عامل ط اولیهپرسررشررنامه ارتباروایی سررازه برای بررسرری 



 

 10اولكین -مایر -گیری کایسرررزمون کفایت نمونهبا کاربرد آ( n=155کفایت اندازه نمونه ) کار رفت. نخسررت پریشرران به

(KMO) بررسرری شررد؛  16و آزمون کرویت بارتلت KMO  5551/5) دار بوداآزمون بارتلت نیز معنو  60/5برابر با>P ،

355=df ،16/610=2لفهؤتحلیل محذف شرردند.  35/5به دلیل بار عاملی کمتر از  20، 26، 22، 15، 10، 7، 5های (. گویه 

، 14، 17، 16، 16، 6، 3، 2، 1گویه ) 15دو عامل را به دسرررت داد که عامل اول شرررامل  15های متعامد با روش واریماکس

بود و این  63/4و  27/17ترتیب  ( بود. بار عاملی آنها به21، 13، 12، 11، 15، 4، 6، 0ویه )گ 7( و عامل دوم شامل 23، 25

 55/5تا  33/5گویه مربوط به عامل اول در دامنه  15واریرانس کرل را تبیین کردند. بار عاملی    %42/25دو عرامرل روی هم   

شررتن مربوط بود، عامل اول، ادراک خویشرررتن نام  ادراک خویبه عامل گویه،  15مورد از این  4از آنجا که قرار گرفت و 

عامل ادراک به گویه  0 قرار گرفت و از آنجا که 67/5تا  31/5گویه مربوط به عامل دوم در دامنه  7برار عاملی   گرفرت. 

 گرفت.نام همسر مربوط بود، عامل دوم، ادراک همسر 

برابر  KMOپریشان انجام شد.  هایربوط به زوجهای م در مورد داده اکتشافی یتحلیل عاملعالوه بر آنچه ذکر شرد،  

 35/5تر از در تحلیل عاملی بارهای بزرگ(. P ،355=df ،16/657=2<5551/5) دار بوداو آزمون بارتلت نیز معن 04/5با 

های هلفؤتحلیل محذف شرردند. 35/5به دلیل بار عاملی کمتر از  26، 15، 4های  شررد. بنابراین، گویه معنادار در نظر گرفته

دسررت داد که بار عاملی  گویه( را به 7گویه( و ادراک همسررر ) 16دو عامل ادراک خویشررتن )متعامد با روش واریماکس 

، 2، 1گویه ) 16واریانس کل را تبیین کردند. بار عاملی  %22/31بود. این دو عامل روی هم  76/4و  35/21ترتیب  ها بهآن

 12از آنجا که قرار گرفت و  76/5تا  32/5( مربوط بره عامل اول در دامنه  20، 23 ،25، 14، 16، 16، 13، 11، 15، 7، 6، 3

، 0گویه ) 7بار عاملی  ادراک خویشرتن مربوط بود، عامل اول، ادراک خویشتن نام گرفت. به عامل گویه،  16مورد از این 

عامل ادراک به گویه  0 ت و از آنجا کهقرار گرف 65/5تا  33/5( مربوط به عامل دوم در دامنه 22، 21، 17، 10، 12، 5، 6

 گرفت. نام همسر مربوط بود، عامل دوم، ادراک همسر 

 

 گیریبحث و نتیجه

بررسی ارتباط کالمی و غیرکالمی آنها، مطالعه الگوهای ارتباطی آنها  ارتباط بین زن و شوهرها، با توجه به اهمیت ارزیابی

 شنامهپرس اعتباریابی و سنجیروان های حاضر با هدف بررسی ویژگیو تغییر آن به عنوان یک عمل درمانی، پژوهش 

انجام گردید. بررسی ضریب اعتبار آزمون به روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برای کل پرسشنامه نشان  اولیه ارتباط

( است. 50/5کنندگان )ت( و کل شرکα=50/5پریشان ) هایاعتبار مناسبی در بین زوجدارای  اولیه ارتباط پرسشنامهداد که 

 مقیاسبود. همچنین، ضریب اعتبار خرده 66/5بهنجار برابر با  هایاعتبار کل پرسشنامه در بین زوج با این وجود، ضریب

دست آمد. نتایج نشان داد که  به 57/5تا  11/5 هاو کل زوج پریشان، بهنجار هایدر بین زوج اولیه ارتباط پرسشنامههای 

ترین آنها ارتباط ( و ضعیف56/5( و ادراک خویشتن )57/5قیاس در بین گروه پریشان ارتباط کالمی )م قویترین خرده

های ارتباط کالمی، ارتباط غیرکالمی، ادراک مقیاس( است. در بین گروه بهنجار ضریب اعتبار خرده11/5غیرکالمی )

                                                           
15. Kaiser-Meyer-Olkin  

16. Bartlett's Test of Sphericity  

17. Varimax  



 

های یت نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتهاست. در نها 05/5و  06، 21/5، 66/5خویشتن و ادراک همسر به ترتیب 

Yelsma (1476 از نقل به Lawson, 2557) ،Kolchakian and Hill (2552 ،)Byers (2550 ،)Lawson 

ان و کل پریشبهنجار،  هایدر بین زوج همبستگی خوبی اولیه ارتباط پرسشنامه( نشان داد که 2554) Joubert( و 2557)

 دارا است. هازوج

و پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی نشان داد که همبستگی  اولیه ارتباط پرسشنامهایی همزمان بررسی رو

است.  01/5و  36/5، 67/5کنندگان به ترتیب  بهنجار، پریشان و کل شرکت هایزوجمتقابل بین این دو مقیاس در بین 

در بین ایرانی  پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانوادهبعد ارتباط و  اولیه ارتباط پرسشنامههمچنین، همبستگی متقابل بین 

دست  رو، روایی همزمان بهاست. از این 67/5و  24/5، 05/5کنندگان به ترتیب بهنجار، پریشان و کل شرکت هایزوج

 ن، بررسی رواییدهنده این است که این پرسشنامه از روایی همزمان نسبتاً مطلوبی برخوردار است. همچنیآمده نشان

در  اولیه رتباطا پرسشنامههای مقیاسخردهن ایم داریمثبت معنا هایهمبستگینشان داد که  اولیه ارتباط پرسشنامههمگرای 

بعالوه، همبستگی هر یک . (rs=20/5-46/5بهنجار و پریشان وجود دارد ) هایزوجبهنجار، پریشان و کلیه  هایزوجبین 

 هایزوجلیه بهنجار، پریشان و ک هایزوجدر بین  اولیه ارتباط پرسشنامهبا نمره کل  اولیه ارتباط امهپرسشنهای مقیاساز خرده

رو، نآید. از ایشمار می ( معنادار است. روابطی که نشانگر روایی همگرای این پرسشنامه به67/5-46/5ای از دو گروه )دامنه

نسبتاً مطلوبی برخوردار است.  این پرسشنامه از روایی همگرای دهنده این است کهدست آمده نشانروایی همگرای به

در برگیرنده عامل ادراک خویشتن و ادراک همسر به  دو بعدی الگویی بهنجار، هایزوجعاملی مربوط به  تحلیل هاییافته

 Beach and Ariasعاملی رو، ساختار دو را تبیین کردند. از این واریانس کل %42/25هم  دست داد. این دو عامل روی

بود. این همبستگی بیانگر این است که ادراک فرد از  36/5( تكرار شد. بعالوه، همبستگی بین این دو خرده مقیاس 1473)

عاملی  حلیلت هایهای ارتباطی او دارد. یافتهاش رابطه معناداری با چگونگی ادراک همسرش از تواناییهای ارتباطیتوانایی

رتباطی های ادر برگیرنده عامل ادراک خویشتن )ادراک فرد از توانایی دو بعدی الگویی یشان نیزپر هایزوجمربوط به 

ارتباطی فرد( به دست داد. نتایج نشان داد که این دو عامل روی هم های خود( و ادراک همسر )ادراک همسر از توانایی

( در مورد گروه پریشان 1473) Beach and Ariasعاملی دو رو، ساختار را تبیین کردند. از این واریانس کل 22/31%

کند که می رو، نتایج فوق پژوهش پیشنهادبود. از این 35/5نیز تكرار شد. همبستگی بین این دو خرده مقیاس نیز برابر 

ر گهای ادراکی یكدیتواند اطالعات ارزشمندی در مورد ادراکات متفاوت همسران از تواناییمی اولیه ارتباط پرسشنامه

کالمی، یرغرتباط های امقیاسبهنجار و پریشان در نمره کلی و خرده هایزوجنشان داد که میان فراهم سازد. در نهایت، نتایج 

 پژوهش حاضر همسو باهای رو، یافتهتفاوت معنادار وجود دارد. از این ادراک خویشتن و ادراک همسرارتباط کالمی، 

 Locke and Wallace (1404 ،)Navran (1465 ،)Arias and O'Leary (1471 ،)Beach andهای یافته

Arias (1473 و )Lawson (2557 نشان داد که )مایز ت پریشان و بهنجارهای زوج تواند میانمی اولیه ارتباط پرسشنامه

مقیاس ارتباط پریشان در خرده  و بهنجارهای زوجمیان ( نشان داد که 1455) Kahnهای بعالوه، مشابه یافته قایل شود.

 غیرکالمی تفاوت معنادار وجود دارد.



 

کالمی تباطات اربرای سنجش  رواییو  معتبرابزاری  اولیه ارتباط پرسشنامهدر مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

عالوه، ب .است های ارتباطی اوادراک همسر از تواناییو  های ارتباطی خودادراک فرد از توانایی، هازوجکالمی بین و غیر

 یكی ازهای ادراکی یكدیگر فراهم سازد. تواند اطالعات ارزشمندی در مورد ادراکات متفاوت همسران از تواناییمی

 ر جهتهایی با حجم بیشتنمونه روی بر بیشتر هایبررسی انجام لذا. حجم کم نمونه بهنجار بود پژوهش این هایمحدودیت

 .است اربرخورد بسزایی اهمیت از نتایج تعمیم
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