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Abstract
This fundamental study aims at 
designing and constructing a test 
of men’s commitment to Islamic 
teachings on conjugal relations 
and fidelity, which was conducted 
through descriptive-analytical 
survey. To do the present study, the 
teachings for interaction of men with 
their wives have been gathered in 
an argumentative way, and – after 
stages of construction and assessing 
the reliability – a questionnaire 
composed of 36 items was handed 
out among 383 male married teachers 
in Qom city, selected through cluster 
sampling. In investigating the 
validity of the scale, the agreement 
of 92% of experts showed the 
validity of the scale content. The 
factor analysis of findings showed 
that the test of men’s commitment 

چکیده
این پژوهش بنیادي با هدف طراحي و ســاخت 
آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســالمي 
همســرداري و بــا روش توصیفــي ـ تحلیلي و 
پیمایشي انجام شده اســت. براي این پژوهش، 
بــا مراجعه به منابع اســالمي، آموزه هاي تعامل 
مردان با همســر به گونه اســتداللي جمع آوري 
شــد و پس از طي مراحل ساخت و اعتبارسنجي، 
پرســش نام هاي 36 گویــه اي بیــن 383 نفر از 
معلمــان مرد متأهل شــهر قم کــه به صورت 
نمونه گیري خوشــه اي انتخاب شــده بودند، به 
اجرا درآمد. در بررســي روایــي مقیاس، موافقت 
92درصدي کارشناســان، گویاي روایي محتواي 
مقیاس بود. تحلیــل عاملي اکتشــافي یافته   ها 
نشــانگر آن بود که آزمــون پاي بندي مردان به 
آموزه  هاي اســالمي همســرداري داراي هشت 
عامل )1. تعهد و مسولیت پذیري؛ 2. ارتباطي؛ 3. 
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مقدمه
خانواده یکي از نظام هاي جوامع بشــري اســت که با وجود تحوالت اساســي، در اهداف و 
کارکرد هــاي خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامع، اهمیت اساســي دارد. خداوند به وجود 
آمدن انسان را بر زوجیت و خانواده استوار کرده است؛ خانواده یعني زن و مردي که با پیمان 
ازدواج کنار هم آرامش مي یابند و امانتــداران الهي را تحویل جامعه مي  دهند. بنابراین هیچ 
نهادي به قدمت و قداســت خانواده وجود ندارد و همه نهاد  ها و سازمان  هاي اجتماعي براي 
تحکیم بنا و تأمین نیاز هاي طبیعي خانواده تأســیس مي شــوند )افروز، 1389، ص7(. تدبیر 
حکیمانه الهي در قالب کشش و تجاذب میان زن و مرد تجلي یافته و بشر را در طول تاریخ، 
در کانون گرم خانواده گرد هم آورده است؛ بدین سان نسل بشر به زندگي خود ادامه مي دهد 

)صفورایي، 1388، ص86(.
مهم ترین متون دیني ما، یعني قرآن و سخنان پیامبر و ائمه معصومین، سرشار از 

to Islamic teachings on conjugal 
relations consists of eight factors as 
follows: fidelity and responsibility, 
relational, financial affairs, 
concentration/ emotional attention, 
active sympathy, giving gifts, 
optimism and forgiveness, religious 
growth. Cronbach’s alpha (0.88) and 
split-half coefficient (0.751) show 
the internal reliability of the scale. 
Based on the findings of the study, we 
may say that the questionnaire has a 
desirable reliability and validity, 
and that it gives us coherent factors 
through which we may study men’s 
commitment to Islamic teachings on 
conjugal relations, and they may be 
used both in research and treatment.

Keywords: men’s commitment, 
Islamic teachings on conjugal 
relation and fidelity.                      

امور مالــي؛ 4. تمرکز/توجه هیجاني؛ 5. همدلي 
فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بیني و گذشــت؛ 
8. رشــد دیني( اســت. آلفاي کرونباخ 0/88 و 
ضریب دونیمه  سازي 0/751 نشانگر اعتبار دروني 
این مقیاس اســت. بر اساس یافته  هاي پژوهش 
مي  تــوان گفت این پرســش نامه اعتبار و روایي 
مطلوبي دارد و عوامل منســجمي از آن به دست 
مي  آید که مي  توان با کاربرد آن، پاي بندي مردان 
به آموزه  هاي اسالمي همسرداري را مطالعه و از 

آن در حیطه هاي تحقیق و درمان استفاده کرد.

آموزه  هاي  مــردان،  پاي بندي  كلیدواژه هــا: 
اسالمي همسرداري. 
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آموزه  هاي کارآمد و متناســب با عصرحاضر در باب اساسي ترین مسائل خانواده تا جزئي ترین 
موارد آن است که در تحکیم پایه هاي خانواده، رضامندي زناشویي و کارآمدي خانواده نقش 
اساســي دارد. چنان که حیــدري )1393( و هراتیان )1393( گــزارش داده  اند، پژوهش هاي 
زیادي اثرات پاي بندي به مذهب را در رضامندي زناشــویي )مانند حیدري، 1385؛ نیکویي 
و ســیف، 1384؛ مصلحــي، 1392؛ نجفي، 1389؛ احمــدي، 1386؛ روحاني و معنوي پور، 
1387؛ خدایاري فــرد و همــکاران، 1386؛ حاتمي و دیگــران، 1388؛ منجزي و دیگران، 
1391؛ بورچینال1، 1957؛ هانت2 و کینگ3، 1978؛ پولنر، 1989؛ الیســون4، گاي5 و گلس6، 
1989؛ دادلي7 و کونینســکي8، 1990؛ آنتوني9، 1993؛ اســنو10 و کاپتن11، 1996؛ گیبلین12، 
1997؛ سالیوان، 2001؛ فیس13 و تامکو14، 2001؛ مارش و داالس، 2001؛ سالیوان، 2001؛ 
هانلر15 و گنچوز16، 2005 و اورتیکنال17 و ونستیوگن18، 2006(، سازگاري زناشویي )احمدي، 
فتحي آشتیاني و عرب نیا، 1385؛ فیلسینگر19 و ویلسون20، 1984؛ گرانر21، 1985؛ ویلسون و 
فیلسینگر، 1986 و روت22، 1988( و کارآمدي خانواده )کولدول، 1995؛ عبداهلل پور، 1388 و 
دهقان تنها، 1392( بررســي کرده اند و به نقش مثبت پاي بندي به آموزه هاي دیني در رشد و 

تعالي خانواده اذعان دارند.
آموزه  هاي اسالمي در زندگي زناشویي تمام دستوراتي است که در دین اسالم به هر یک 
از زوجین داده شــده است، اعم از دســتورات فقهي، اخالقي و آداب دیني. در منابع اسالمي 
ســه دسته آموزه مرتبط با زوجین مطرح است: آموزه  هاي مشترک  ، آموزه  هاي خاص زنان و 

آموزه  هاي خاص مردان )محمدي ري شهري، 1387  ، ص412(. 
آموزه  هاي مشــترک: محبت و مهربانی و عطوفت بین زوجین، داشــتن خوی های واال 
و کردارهای نیکو، اهتمام به تربیت دینی، پاسداشــت حقــوق، تالش برای تأمین نیازهای 

اقتصادی خانواده، پاسخ دادن به غرایز جنسی و دعا کردن )همان، ص 191(.
آموزه  هاي خاص زنان: این آموزه  ها در شــش محور اساســي مورد توجه هســتند: 1. 
واکنش  هاي هیجاني و عاطفي؛ 2. رابطه جنسي؛ 3. همکاري؛ 4. رعایت مرزها؛ 5. امور مالي 
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و 6. ارتباطات مؤثر )قدوسي، 1393، ص29(.
آموزه  هاي خاص مردان: آموزه هاي اسالم به مردان متأهل در ارتباط و تعامل با همسر، 
بر مبناي آیات قرآني و روایات ائمه اطهار مورد بررسي قرار گرفت و در هشت عامل کلي 

جاي داده شد: 
1. تعهد و مســؤولیت پذیري: کتک نزدن )نــوري، 1408، ج 14، ص 250، ح 16619(،1 
پرهیز از تصرف بدون اجازه در اموال و اشــیاء )همان، ص 252، ح 16627(،2 ناراحت نکردن 
همسر )همان(، قذف نکردن )تهمت ناروا نزدن( )مجلسي، 1404، ج 103، ص 248، ح 34(،3 
رعایت حــدود محبت )نهج البالغه، حکمت 352(،4 پرهیز از غیــرت ورزي نابجا )حر عاملي، 
1409، ج15، ص267(،5 مالیمت و مدارا )همان، ج14، ص120، ح3(6 و تقسیم کار هاي خانه 

)بروجردي، 1386، ج25، ص 508(.7 
2. ارتباطــي: خوش اخالقــي )متقي هنــدي، 1409، ج 7، ص 222، ح 18717(،8 برخورد 
آرام و مهربانانه )همان، ج3، ص6، ح5155(،9 نیکي کردن )مجلســي، 1404، ج 69، ص 408، 

1 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: أَيُّ َرُجٍل لََطَم امَرأَتَُه لَطَمًة، أَمَر الّلُ  َعزَّ وَجلَّ مالِكا خاِزَن الّنيراِن َفَيلِطُمُه َعلى ُحرِّ َوجِهِه َســبعيَن 
َر َكفَُّه بَِمساميَر ِمن ناٍر. لَطَمًة في ناِر َجَهنََّم. وأيُّ َرُجٍل ِمنُكم َوَضَع َيَدُه َعلى َشعِر امَرأٍَة ُمسلَِمٍة، َسمَّ

جاِل؟ قاَل َرســوُل الّلِ  صلى الل عليه و آلــه: أخَبَرني أخي َجبَرئيُل ـ ولَم َيَزل  2 . في َحديِث الَحوالِء ـ:... قالَت: َفما لِلنِّســاِء َعلَى الرِّ
َُّهنَّ َعواٌن بَيَن  ُد، اِتَُّقوا الّلَ  َعزَّ وَجلَّ ِفي النِّســاِء، َفإِن ُيوصيني بِالنِّســاِء َحّتى َظَننُت أاّل َيِحلَّ لَِزوجِ  ها أن َيقوَل لَها: اُفٍّ ـ يا ُمَحمَّ
ِد  ٍة وَشريَعِة ُمَحمَّ حلَلُتم ِمن ُفروِجِهنَّ بَِكلَِمِة الّلِ  وِكتابِِه ِمن َفريَضٍة وُســنَّ أيديُكم، أَخذُتموُهنَّ َعلى أماناِت الّلِ  َعزَّ وَجلَّ َما اســتَ
، وَيحِملَن  ، وبِما واَصلُتم ِمن أبدانِِهنَّ حلَلُتم ِمن أجســاِمِهنَّ بنِ َعبدِ الّلِ  صلى الل عليه و آله، َفإِنَّ لَُهنَّ َعلَيُكم َحّقا واِجبا لَِما اســتَ
بوا ُقلوبَُهنَّ َحّتى َيِقفَن َمَعُكم، وال تَكَرُهوا النِّساَء وال  ، وَطيِّ لُق ِمن ذلَِك، َفَأشِفقوا َعلَيِهنَّ ، َحّتى أَخَذُهنَّ الطَّ أوالَدُكم في أحشائِِهنَّ

. ، وال تَأُخذوا ِمّما آتَيُتموُهنَّ َشيئا إاّل بِِرضاُهنَّ وإذنِِهنَّ تَسَخطوا بِِهنَّ
نا، َخَرَج ِمن َحَســناتِِه َكما تَخُرُج الَحيَُّة ِمن ِجلِدها، وُكتَِب لَُه بُِكلِّ َشعَرٍة َعلى  3 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: َمن َقَذَف امَرأَتَُه بِالزِّ

بََدنِِه ألُف َخطيَئٍة.
4 . اإلمام علي عليه الســالم ـ لَِبعِض أصحابِِه ـ: التَجَعلَنَّ أكثر ُشغلََك بَِأهلَِك وُولِدَك،َفإِن َيُكن أهُلَك وُولُدَك أولِياَء الّلِ  َفإِنَّ الّل 

َك وُشغُلَك بَِأعداِء الّل ِ؟!  َ ال ُيضيُع أولِياَءُه،وإن َيكونوا أعداَء الّل ِ َفما َهمُّ
َّتي ُيِحبُّ  ها الّلُ  َفالَغيَرُة ِفي الّريَبِة، وأمَّا الَغيَرُة  5 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: ِمَن الَغيَرِة ما ُيِحبُّ الّلُ  وِمنها ما ُيبِغُض الّلُ ، َفَأمَّا ال

َّتي ُيبِغُض  ها الّلُ  َفالَغيَرُة في َغيِر ريَبِة. ال
حَبَة لَها لَِيصُفَو َعيُشَك. 6 . اإلمام علّي عليه السالم: إِنَّ الَمرأََة َريحانٌَة ولَيَست بَِقهَرمانٍَة،َفدارِ  ها َعلى ُكلِّ حاٍل، وأحِسِن الصُّ

7 . اإلمام الباقر عليه الســالم: تَقاضى َعلِيٌّ وفاِطَمُة عليهماالســالم إلى َرســوِل الّلِ  صلى الل عليه و آله ِفي الِخدَمِة، َفَقضى َعلى 
ــروِر إاَل الّلُ  بِإِكفائي َرســوُل  فاِطَمَة بِِخدَمِة ما دوَن الباِب، وَقضى َعلى َعلِيٍّ ما َخلَفُه. َفقالَت فاِطَمُة: َفال َيعلَُم ما داَخلَني ِمَن السُّ
جاِل. و عنه عليه الســالم: إنَّ فاِطَمَة عليهاالســالم َضِمَنت لَِعلِيٍّ عليه السالم َعَمَل الَبيِت َوالَعجيَن َوالَخبَز  َل ِرقاِب الرِّ الّلِ  تَُحمَّ

عاِم. وَقمَّ الَبيِت، وَضِمَن لَها َعلِيٌّ عليه السالم ما كاَن َخلَف الباِب ِمن نَقِل الَحَطِب وأن َيجيَء بِالطَّ
8 . عن أبي عبدالّل الجدلي: ُقلُت لِعائَِشَة: َكيَف كاَن ُخُلُق َرسوِل الّل ِ صلى الل عليه و آله في أهلِِه؟ قالَت: كاَن أحَسَن الّناِس ُخُلقا، 

َئِة ِمثلَها، ولِكن َيعفو وَيصَفُح. يِّ شا، وال َسّخابا بِاأَلسواِق، وال َيجزي بِالسَّ لَم َيُكن فاِحشا وال ُمَتَفحِّ
9 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ ِمن أكَمِل الُمؤِمنيَن إيمانا، أحَسَنُهم ُخُلقا وألَطَفُهم بَِأهلِِه.
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ح 117(،1 معاشــرت و برخورد نیکو )نســاء، 192 و مجلســي، 1404، ج 78، ص 236، ح 63(،3 
نگاه محبت آمیز )متقي هندي، 1409، ج16، ص276، ح44437(4، ســالم کردن )همان، ج15، 
ص909، ح43571(،5 محبت کالمي )کلیني، 1407، ج5، ص569(،6 رعایت نظافت )مجلســي، 

1404، ج 79، ص 307، ح23(.7
3. امور مالــي: تکیه گاه خوبي بودن )مجلســي، 1404، ج72، ص115، ح13(،8 خوراک 
)همان، ج76، ص349، ح13(،9 پوشــاک )متقي هنــدي، 1409، ج5، ص116، ح12303(،10 

سخاوت و گشاده دستي )همان ، ج6، ص442، ح16453(،11 پرهیز از بخل ورزي )همان(.
4. تمرکز/ توجه هیجاني: مالعبه قبــل از نزدیکي )متقي هندي، 1409، ج16، ص352، 
ح144886(،12 غــذا خوردن با همدیگر )همان، ص107، ح44077(،13 تعطیالت را با هم بودن 
)کلیني، 1407، ج6، ص299(14 و زینت )همان، ج 6، ص 480، ح 1 و ج5، ص567، ح 50(.15

5. همدلي فعال: خدمت به همســر )مجلســي، 1404، ج104، ص132، ح1(،16 احترام 
کردن )نــوري، 1408، ج 1، ص412، ح1023(،17 آب دادن به همســر )حر عاملي، 1409، 

ُه في أهِل بَيتِِه زيَد في ِرزِقِه. 1 . اإلمام الصادق عليه السالم: َمن َحُسَن بِرُّ
2 . »َو َعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف«.

ٍة  3 . اإلمام الصادق عليه الســالم: إنَّ الَمرَء َيحتاُج في َمنِزلِِه وِعيالِِه إلى ثاَلِث ِخالٍل َيَتَكلَُّف  ها وإن لَم َيُكن في َطبِعِه ذلَِك: ُمعاَشــرَ
ٍن. َجميلٍَة، وَسَعٍة بَِتقديٍر، وَغيَرٍة بَِتَحصُّ

ِه،  4 . عنــه صلى الل عليه وآله: إذا نََظَر الَعبُد إلى َوجِه َزوِجِه ونََظَرت إلَيِه، نََظــَر الّلُ  إلَيِهما نََظَر َرحَمٍة، َفإِذا أَخَذ بَِكفِّ  ها وأَخَذت بَِكفِّ
تَساَقَطت ُذنوبُُهما ِمن ِخالِل أصابِِعِهما.

5 . رسول الل صلى الل عليه وآله: يا أَنُس... إذا َدَخلَت بَيَتَك َفَسلِّم َعلى أهِل بَيتَِك ؛ َيكُثر َخيُر بَيتَِك. 
ُجِل لِلَمرأَِة: »إنّي اُِحبُِّك« ال َيذَهُب ِمن َقلبِ  ها أبَدا. 6 . رسول الل صلى الل عليه وآله: َقوُل الرَّ

ُجِل لِلَمرأَِة ِمّما َيزيُد في ِعفَّتِها. 7 . اإلمام الكاظم عليه السالم: تَِهيَئُة الرَّ
8 . عن جابر بن عبدالل عن رســول الل صلى الل عليه وآله: أال اُخبُِرُكم بِِشــراِر ِرجالُِكم؟ ُقلنا: بَلى يا َرسوَل الّلِ ، َفقاَل: إنَّ ِمن ِشراِر 

ِرجالُِكُم الَبّهاَت الَجريَء الَفّحاَش، اآلِكَل َوحَدُه، َوالمانَِع ِرفَدهَوالضاِرَب َعبَدُه، َوالُملِجَئ ِعيالَُه إلى َغيِرِه.
. 9 . عنه صلى الل عليه وآله: أيُّها الّناُس!إنَّ النِّساَء ِعنَدُكم َعواٍن.....َفإِذا َفَعلَن ذلَِك َفلَُهنَّ ِرزُقُهنَّ وِكسَوُتُهنَّ بِالَمعروِف، وال تَضِربوُهنَّ

 . 10 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: أال وَحقُُّهنَّ َعلَيُكم أن ُتحِسنوا إلَيِهنَّ في ِكسَوتِِهنَّ وَطعاِمِهنَّ
مِس في  مِس وَقبَل ُغروِب الشَّ 11 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ لّلِ َعزَّ وَجلَّ أمالكا تَحَت َعرِشِه، ألَهَمُهم أن ُينادوا َقبَل ُطلوِع الشَّ

نيا، أال َمن َضيََّق َضيََّق الّلُ  َعلَيِه َقبَرُه. َع الّلُ  َعلَيِه ِفي الدُّ َع َعلى ِعيالِِه وجيرانِِه َوسَّ تَيِن: أال َمن َوسَّ ُكلِّ َيوٍم َمرَّ
12 . نَهى َرسوُل الّل ِ صلى الل عليه وآله َعِن الُمواَقَعِة َقبَل الُمالَعَبِة.

ٍر: اِعتِقاِل الّشاِة، ولُبِس الّصوِف، وُمجالََسِة الُفَقراِء، وأن َيرَكَب  ُئُكم بَِخمٍس َمن ُكنَّ فيِه َفلَيَس بُِمَتَكبِّ 13 . عنه صلى الل عليه وآله: أال اُنَبِّ
ُجُل َمَع ِعيالِِه الِحماَر، وأن َيأُكَل الرَّ

14 . عنه صلى الل عليه وآله: أطِرفوا أهاليُكم في ُكلِّ ُجُمَعٍة بَِشيٍء ِمَن الفاِكَهِة أِو اللَّحِم َحّتى َيفَرحوا بِالُجُمَعِة.
15 . الكافي عن الحســن بن جهم: َرأَيُت أبَا الَحَسِن عليه السالم اخَتَضَب، َفُقلُت: ُجِعلُت ِفداَك، اِخَتَضبَت؟ ! َفقاَل: نََعم، إنَّ الَتهيَِئَة 
َك أن تَرا  ها َعلى ما تَراَك َعلَيِه إذا ُكنَت  ِمّما َيزيُد في ِعفَِّة النِّساِء، ولََقد تََرَك النِّساُء الِعفََّة بَِترِك أزواِجِهنَّ التَّهيَِئَة. ُثمَّ قاَل: أَيُسرُّ

روَقِة. عِر، وَكثَرُة الطَّ ُف، َوالتََّطيُُّب، وَحلُق الشَّ َعلى َغيِر تَهيَِئٍة؟ ُقلُت: ال، قاَل: َفُهَو ذاَك. ُثمَّ قاَل: ِمن أخالِق اأَلنبِياِء التََّنظُّ
نيا َواآلِخَرِة. ، ال َيخِدُم الِعياَل إاّل ِصّديٌق أو َشهيٌد، أو َرُجٌل ُيريُد الّل ِ بِِه َخيَر الدُّ 16 . عنه صلى الل عليه وآله: يا َعلِيُّ

17 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: َمِن اتََّخَذ َزوَجًة َفلُيكِرمها.



64                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

ج21، ص451(،1 آزار نرســاندن )همان، ج7، ص83(2 و همنشــیني با خانواده )مشــکیني، 
1424، ص 33(.3

6. هدیه دادن: در بازگشت از سفر )متقي هندي، 1409، ج6، ص708، ح17508(4 و در 
مناسبت  هاي مختلف )کاشف الغطاء، بي تا، ج1، ص168، ح 624(.5

7. خوش بیني و گذشت: گذشت از خطا  ها )مجلسي، 1404، ج74، ص5، ح1(6 و رعایت 
عالقه خانواده به غذا )همان، ج62، ص291(.7

8. رشــد دیني: تعلیم نماز، روزه و زکات )بروجردي، 1386، ج24، ص518(8 و حفظ از 
آسیب  هاي عقیدتي، اخالقي و رفتاري )تحریم، 6(.9

آنچــه درباره این آموزه   ها قابل اندازه گیري اســت میزان پاي بندي افراد به آن اســت. 
پاي بندي یعني رفتار هاي متعادل و هماهنگ با اعتقادات )آهنکوب نژاد، 1388( یا به عبارتي، 
التزام عملي به آموزه  هاي اسالم )پناهي، 1389( و تنظیم تمامي رفتار  ها بر اساس معیار هاي 
مذهبي )جان بزرگي، 1388(. بنابراین، منظور از پاي بندي به آموزه  هاي اسالمي همسرداري، 
التزام عملي و تنظیم تمام رفتار  ها بر  اســاس آموزه  هاي اســالمي در موقعیت هاي تعاملي با 

همسر است.
در سال  هاي اخیر آزمون هایي براي سنجش جنبه هاي گوناگون خانواده بر اساس مدل هاي 
متفاوت و از زاویه  هاي گوناگون ساخته شده است. این پژوهش  ها بیشتر به سنجش رضایت 
زناشویي یا رضامندي خانوادگي پرداخته اند و به جنبه هاي دیني خانواده کمتر توجه کرده اند. 

ُجَل إذا َسَقى امَرأَتَُه ِمَن الماِء اُِجَر. 1 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: إنَّ الرَّ
ًة ِمْن َعَملِ  ها َحتَّى ُتِعيَنُه َو ُتْرِضَيُه َو إِْن  ُ َصاَلتَ  ها َو اَل َحَســنَ 2 . قال النبى صلى الل عليه وآله: َمنْ  َكانَْت  لَهُ  اْمَرأٌَة ُتْؤِذيهِ  لَْم َيْقَبِل اللَّ
ِ ص َو َعلَى  ِ َو َكانَْت أَوََّل َمْن َيِرُد النَّاَر ُثمَّ َقاَل َرُســوُل اللَّ ْمَواَل ِفي َســِبيِل اللَّ َقاَب َو أَنَْفَقِت اأْلَ ْهَر َو َقاَمْت َو أَْعَتَقِت الرِّ َصاَمِت الدَّ

ُجِل ِمْثُل َذلَِك الِْوْزِر َو الَْعَذاِب إَِذا َكاَن لَها ُمْؤِذيًا َظالِما. الرَّ
3 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: ُجلوُس الَمرِء ِعنَد ِعيالِِه أَحبُّ إلَى الّل ِ تَعالى ِمِن اعتِكاٍف في َمسجدي هذا.

4 . رســول الّل صلى الل عليه وآله: إذا َرَجَع أَحُدُكم ِمن َسَفِرِه َفلَيرِجع إلى أهلِِه بَِهِديٍَّة، ولَو لَم َيِجد إاّل أن ُيلِقَي في ِمخالتِِه َحَجرا أو 
ُحزَمَة َحَطٍب، َفإِنَّ ذلَِك ِمّما ُيعِجُبُهم.

ِه لِِعيالِِه َفَيفرحوا بِِه،  ُجَل ِمن َخلِقِه إَذا انَصَرَف ِمن ســوِقِه، َفَيأُخَذ َشــيئا في ُكمِّ 5 . عنه صلى الل عليه وآله: إنَّ الّلَ  َعزَّ وَجلَّ لَُيِحبُّ الرَّ
َفُيباِهي الّلُ  بِِه الَمالئَِكَة. 

6 . اإلمام زين العابدين عليه الســالم ـ في ِرســالَتِِه الَمعروَفِة بِِرســالَِة الُحقوِق ـ:...... َفإِنَّ لَها َعلَيَك أن تَرَحمَ  ها أِلَنّ  ها أسيُرك، 
وُتطِعمَ  ها و تَكُسَوها، وإذا َجِهلَت َعَفوَت َعنها.

7 . رسول الّل صلى الل عليه وآله: الُمؤِمُن َيأُكُل بَِشهَوِة أهلِِه، َوالُمناِفُق َيأُكُل أهُلُه بَِشهَوتِِه.
8 . يا حوالء، للمرأة على زوج  ها أن ُيشــبع بطنها، ويكســو ظهرها، ويعلّم  ها الصالة والصوم والــزكاة إن كان في مال  ها حّق وال 

تخالفه في ذلك.
َ َما أََمَرُهْم  َِّذيَن َءاَمُنواْ ُقواْ أَنُفَسُكْم َو أَْهلِيُكْم نَاًرا َوُقودُ  ها النَّاُس َو الِْحَجاَرُة َعلَيْ  ها َملَـــئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اللَّ 9 . »َيـــأيُّها ال

َو َيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن«.
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تنها چند آزمون متناســب با فرهنگ دین اســالم درباره خانواده وجود دارد که پرسش نامه 
رضامندي زناشویي بر اساس معیار هاي دیني )جدیري، 1387(، شاخص هاي خانواده کارآمد 
از دیدگاه اسالم و ســاخت پرسش نامه آن )صفورایي، 1388ب(، پرسش نامه پاي بندي زنان 
به آموزه  هاي همســرداري اسالم )قدوسي، 1393( از آن جمله هستند. این پرسش نامه  ها )به 
غیر از پرسش نامه پاي بندي زنان، که خاص زنان است( به اصل تفاوت  هاي زن و مرد توجه 
نداشته اند و بیشتر آموزه  هاي مشترک را در نظر گرفته اند و آزموني که به طور خاص و جزیي 
به پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســالمي همسرداري پرداخته باشد، یافت نشد. بنابراین، با 
توجه به فرهنگ دیني و اسالمي کشور ما، این پژوهش با هدف شناسایي آموزه  هاي اسالمي 
ویژه مردان و ســاخت آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي همسرداري انجام شد و 
درصدد پاسخ گویي به این دو ســؤال برآمد: »آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي 
همسرداري از چه ویژگي هاي روان سنجي برخوردار است؟« و »مؤلفه هاي پاي بندي مردان 

به آموزه  هاي اسالمي همسرداري از دیدگاه آیات و روایات چیست؟«.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع بنیادي و با رویکرد توصیفي ـ تحلیلي اســت. محقق با مراجعه به منابع 
اســالمي و با تحلیل متن و اســتنباط، آموزه هاي همسرداري که براي تعامل با همسران به 
مردان داده شده را جمع آوري، دسته بندي و تجزیه و تحلیل کرد. در روش توصیفيـ  تحلیلي 
محتــوا، عناصر و مطالب مورد نظر گردآوري و طبقه بندي مي  شــود و مورد تجزیه و تحلیل 
قــرار مي گیرد، در واقع قلمرو این نوع تحقیق را متن هــاي مکتوب درباره موضوعي خاص 
تشکیل مي دهد )شریعتمداري، 1388، ص 77(. از آنجا که هدف نهایي این پژوهش ساخت 
آزمون براي سنجش پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي همسرداري است، ارزیابي روایي 
و اعتبار آن به صورت مي داني و به روش »زمینه یابي« »پیمایشــي« اســت )دالور، 1384، 

ص 173ـ175(.
جامعه آماري و حجم نمونه

جامعه آماري این پژوهش را معلمان مرِد متأهل شهر قم در سال 1392 تشکیل مي  دهند که 
بنابر آمار اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم، در چهار ناحیه شهر قم 6421 نفر هستند. 
با توجه به اســتفاده از روش تحلیل عاملي نسبت 1 به 10 گویه  ها و آزمودني   ها حجم نمونه 

400 آزمودني در نظر گرفته شد که در نهایت 383 نفر تحلیل شدند.
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براي نمونه گیري از نمونه برداري تصادفي طبقه ايـ  خوشــه اي اســتفاده شد. محقق ابتدا 
افراد جامعه مورد مطالعه را به چهار طبقه، یعني چهار ناحیه، تقســیم کرد و بر اساس نسبت هر 
کدام، حجم نمونه را به دســت آورد. پس از تعیین طبقات و حجم نمونه، از آنجا که دسترسي به 
تک تک افراد جامعه مورد تحقیق سخت و وقت گیر و انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشکل و 
تقریباً غیرممکن بود، محقق با روش نمونه گیري خوشه اي به سراغ طبقات رفت و پس از گرفتن 
لیســت مدارس پسرانه نواحي چهارگانه قم، به تعیین واحد نمونه گیري )انتخاب مدارس در هر 
ناحیه( بر حسب تصادف پرداخت. پس از ارائه توضیحات به معلمان مدارس انتخاب شده، دفترچه 
پرســش نامه را به معلمان متأهل آن مدرسه داد و از آنان خواست تا با دقت الزم آن را تکمیل 
نمایند. در نهایت، پس از جمع آوري پرسش نامه   ها و حذف موارد ناقص، اطالعات 383 نفر را با 

نرم افزار آماري و تحلیلي SPSS مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار داد.

ابزار پژوهش
براي انجام این پژوهش از مقیاس پژوهشگرســاخته پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي 
همسرداري استفاده شد. این مقیاس را نخستین بار پژوهشگر براي سنجش پاي بندي مردان 
به آموزه  هاي اســالمي همسرداري طراحي کرد و ســاخت. فرایند ساخت این مقیاس چنین 

بوده است:
1. به منظور گردآوري آموزه هایي که در منابع اســالمي به مردان متأهل براي تعامل با 
همسرشان داده شده به منابع اسالمي رجوع شد. از منبع تحکیم خانواده استفاده شد و عالوه 
بــر این کتاب، از نرم افزار هاي موجود، همچون گنجینه روایــات و نرم افزار نوراالنوار 3/5، 
نیز جهت جســت وجوي کلیدواژه  ها )مثل امرأه، زوجه، عیال، اهل بیت، اهل، منزل، معاش 
وَجيِن،  و بیت( و مدخل  ها )مثل ِحكمُة تَأســيِس ااُلســَرِة، موانع تأسيس ااُلســرة، تَعاُوُن الزَّ
وَجِة،  وَجيِن، ِخدَمُة الزَّ وَجيِن، مكارم األخالق ومحاسن األعمال بَيَن الزَّ ُة الُمَتباَدلَُة بَيَن الزَّ الَمَودَّ
ر، الُجلوُس َمَع ااُلسَرِة  ــفَ جوِع ِمَن السَّ ــروِر، اإِلهداُء ِعنَد الرُّ التَّســليُم َعلَى اأَلهِل، إدخاُل السُّ
وَجِة، التَّغاُفُل، الَقناَعُة، الَغيَرُة، ِوقاَيُة ااُلسَرِة ِمَن اآلفاِت  بُر َعلى سوِء ُخُلِق الزَّ َواأَلكُل َمَعُهم، الصَّ
ِة، التَّحذيُر ِمن تَضييِع ُحقوِق  ـِة َواأَلخالِقيَِّة َوالَعَملِيَِّة، الَحثُّ َعلى ِرعاَيِة ُحقوِق ااُلســرَ الَعقائِِديَـّ
وِج، الّســعي لضمان حوائج  وَجِة َعلَى الزَّ وَجيِن، ُحقوُق الزَّ ااُلســَرِة، الُحقوُق الُمَتباَدلَــُة بَيَن الزَّ
ُجِل لَِزوَجتِِه، َذمُّ َعَدِم  ااُلســرة االقتصادّية، التَّوِسَعُة َعلَى الِعياِل، تلبية الغرائز الجنسّية، تََزيُُّن الرَّ
عاُء لأَِلهِل، آفات ااُلسرة العاّمة،  وِج حاَجَة زوَجتِِه، ما َينَبغي ِرعاَيُتُه ِفي الُمباَشــَرِة، الدُّ تَلبَِيِة الزَّ
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آفاُت ااُلسرة من ناحية الّزوج( بهره برده شد. 
مــالک گردآوري آموزه  ها عبــارت بود از: 1. آموزه هایي که درصــدد بیان یک وظیفه 
رفتــاري )فقهي، اخالقي و آداب دیني( و عملي هســتند؛ 2. آموزه هایي که به صراحت اوامر 
 یــا توصیه هایي را بــه مردان دارند )با ضمیر یا فعل هاي مذکــر(؛ 3. آموزه هایي که ائمه
فرموده اند من این گونه هستم شما نیز این طور باشید؛ 4. با یک نگاه دقیق، آموزه هایي که به 

مردان براي تعامل با همسرشان داده شده است.
حدود 300 روایت گردآوري شــد و برخي از آن  ها به دلیل شناختي بودن، تکراري بودن 
مفهوم، تعاملي نبودن، مربوط به قبل از ازدواج بودن و گویا و رسا نبودن منظور حذف شدند 
و تعــداد 190 آیه و روایت باقي ماند؛ در مورد برخي از آموزه  ها چند روایت و در مورد برخي 

یک یا دو روایت وجود داشت. این آموزه  ها دسته بندي و تجزیه و تحلیل شدند.
2. متناســب با تجزیه و تحلیل، 78 گویه براي آموزه  ها طراحي شد؛ اما پس از مشورت 
با کارشناســان و اِعمال نظر آنان، به دو دلیل حجم گویه  ها به 48 گویه کاهش یافت: الف( 
محقق براي هر دسته روایت دو یا سه گویه در نظر گرفته بود تا با مشورت بهترین را انتخاب 
کند و ب( کوتاهي پرسش نامه جزء مزایاي آن محسوب مي  شود؛ البته کوتاهي که به مقصود 
و غرض آســیب نرساند. مســتندات همراه با گویه  ها در قالب دفترچه اي براي ارزیابي آماده 

شدند. 
3. گویه  ها همراه با مســتندات به 30 کارشــناس ـ که در هر دو حوزه علوم اسالمي و 
روان شناســي تخصص داشتند ـ ارائه شدند. کارشناسان نظر خود را در زمینه میزان مطابقت 
هر گویه با مستند ذکرشده در یک مقیاس لیکرت چهار درجه اي )خیلي زیاد، زیاد، کم، خیلي 

کم( اعالم کردند. براي بررسي روایي پرسش نامه نیز از روش تطابق کندال استفاده شد.
4. پس از اِعمال نظر کارشناســان و اصالح و جایگزین کــردن و جابه جایي جزئي در 
گویه ها، پرسش نام هاي 40 سؤالي براي اجراي مقدماتي آماده شد. اِعمال نظرات به گونه اي 
صورت گرفت که تأمین  کننده نظر کارشناســان باشــد؛ مثاًل براي رساتر شدن مفهوم گویه 
فعل هایي تغییر داده شد، یا برخي کلمات اضافي )مثل اکثر اوقات، گاهي، همیشه( حذف شد 

و در برخي موارد براي بهتر شدن مفهوم کلماتي اضافه شد.
5. بعد از آماده شدن پرسش نامه 40 گویه اي و گرفتن روایي محتواي آن، براي به دست 
آوردن اعتبار اولیه، پرســش نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهایي )معلمان مرد متأهل 
شهر قم( متناســب بود، اجرا شــد. نمره ضریب آلفاي کرونباخ برابر 0/799 و نمره ضریب 
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اسپیرمن ـ براون و ضریب دونیمه  سازي گاتمن 0/568 نشان دهنده همبستگي پایین گویه  ها 
در دونیمه  ســازي است. گویه  هاي )18, 28, 29 و 31( به دلیل همبستگي پایین حذف شدند 

و گویه دیگري یافت نشد که با حذف آن بر اعتبار تست افزوده شود. 
6. در نهایت با 36 گویه و با ضریب آلفاي کرونباخ 0/850 و ضریب اســپیرمن ـ براون 
0/751 و ضریب دونیمه  سازي گاتمن 0/749، آزمون داراي اعتبار و آماده اجراي نهایي شد.

روش گردآوري اطالعات
پس از انتخاب نمونه پژوهش، آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي همســرداري اســالم در 
جامعــه آماري مــورد نظر مطابق با حجم نمونه به اجرا درآمد. با توجه به برنگشــتن برخي از 
پرسش نامه  ها و ناقص بودن تعدادي دیگر، 383 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته  هاي پژوهش
یافته  هاي این پژوهش نشان داد که آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي همسرداري اسالم از 
روایي و اعتبار الزم برخوردار است. براي به دست آوردن روایي محتوا از سه شیوه استفاده شد:

شــیوه اول: تأیید اکثر کارشناســان؛ یعني برخورداري هر گویه از موافقت دســت کم 7 
کارشــناس. در این پژوهش 40 گویه نمــرات 3 و 4 )گزینه خیلي زیــاد و زیاد( را به خود 

اختصاص دادند که نشان مي  دهد اکثر کارشناسان گویه   ها را تأیید کرده  اند.
شــیوه دوم: میانگین نمرات کارشناســان؛ بعد از جمع آوري قضاوت داوران، از نظر 11 
کارشــناس که کامل تر بود اســتفاده شد. نتایج نشــان داد که میانگین کل نمرات 3/71 با 
انحراف اســتاندارد 0/16 است؛ بنابراین، این گویه   ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي )92 

درصد( با مستندات تطبیق دارند.
شیوه سوم: ضریب تطابق کندال؛ ضریب تطابق کندال 0/167 و مقدار خي دو 86/109 
در سطح معناداري 0/0001، نشان دهنده توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد تطابق 

گویه هاي نهایي با مستندات اسالمي است.
بررسي اعتبار آزمون

براي به دســت آوردن اعتبار اولیه، پرسش نامه در جامعه 51 نفري، که با جامعه نهایي 
)معلمان مرد متأهل شهر قم( متناسب بود، اجرا شد و در نهایت با 40 گویه و با ضریب آلفاي 
کرونباخ 0/850، ضریب اســپیرمن ـ براون 0/751 و ضریب دونیمه  ســازي گاتمن 0/749 

داراي اعتبار و آماده اجراي نهایي شد.
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پس از اجراي نهایي آزمون در میان 383 نفر از شرکت کنندگان، براي سنجش روایي سازه 
و شناسایي و تعیین عوامل تشکیل دهنده مقیاس، از روش تحلیل عاملي استفاده شد. پیش از 
اجراي تحلیل عوامل، براي اینکه معلوم شود حجم نمونه انتخاب شده متناسب روش تحلیل 
عاملي است، از آزمون کرویت بارتلت1 و کفایت نمونه برداري به روش KMO2 استفاده شد. 
شــاخص کفایت نمونه برداري برابر با 0/849 شد؛ یعني حجم نمونه قابلیت تحلیل عوامل را 
دارند. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادي 630 و مجذور خي دو 4446/981 
در سطح P > 0/0001 معنادار است. بنابراین ماتریس همبستگي متغیر ها، ماتریس واحدي 

نیست و مي  توان بر پایه این داده  ها، به استخراج عامل   ها اطمینان کرد.

جدول 1: آزمون بارتلت و كفایت نمونه برداري
KMO./849آزمون كفایت نمونه برداري 

آزمون بارتلت

4446,981خي دو
630درجه آزادي

0/0001سطح معناداري

نتایج تحلیل اعتبار جهت مشخص شدن گویه  هاي مناسب براي ورود به تحلیل عاملي، 
نشــان داد که با حذف 4 گویه، اعتبار مقیاس )آلفاي کرونباخ( به حداکثر خود خواهد رسید. 
بررســي میانگین و انحراف استاندارد 36 گویه، همبستگي با نمره کل و تأثیر حذف هر یک 
از گویه  ها در آلفاي کرونباخ نشــان داد که میان گویه  ها با نمره کل مقیاس همبستگي هاي 
 r=0/511 گویه شــماره 35( تا( r=0/189 در دامن هاي از P>0/01 معناداري در ســطح
)گویه شــماره 31( وجود دارد. بعد از حذف 4 گویه ، ضریب آلفاي کرونباخ به بیشــترین حد 

خود )0/881( رسید.
چنان که در جدول 2 مشــاهده مي  شــود، ضریب اســپیرمن ـ براون 0/751 و ضریب 
دونیمه  ســازي گاتمن 0/751 به دست آمده است؛ بنابراین آزمون اعتبار الزم جهت ورود به 

تحلیل عاملي را دارد.

1 . Bartlett,s Test of Sphericity

2 . Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy

2 . Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
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 )n=383( جدول 2: نتایج مربوط به دونیمه  سازي 36 گویه جهت برآورد اعتبار در اجراي نهایي

      آلفاي كرونباخ
نیمه اول

0/826مقدار
18تعداد گویه ها

نیمه دوم
0/795مقدار

18تعداد گویه ها
36مجموع تعداد گویه ها

0/602     همبستگي بین دو فرم

     ضریب اسپیرمن ـ براون
0/751               تساوي تعداد گویه ها

0/751                 عدم تساوي تعداد گویه ها
0/751     ضریب دونیمه  سازي گاتمن

جهت تعیین و تحلیل عوامل، از تحلیل عاملي اکتشــافي به روش »مؤلفه  هاي اصلي«، 
»چرخش واریماکس«1 به همراه »بهنجار ســازي کایزر«2 استفاده شد. در مرحله اول تحلیل 
عاملي، به منظور تعیین تعداد عامل  هاي اصلي، از مالک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 استفاده 
شــد. بر این اساس، براي آزمون پاي بندي مردان به آموزه هاي اسالمي همسرداري، تعداد 8 

عامل نمایان شد. جدول 3 نمایانگر گویه  هاي هر عامل و بار عاملي آن  ها است.

جدول 3: عوامل 8 گانه مقیاس پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي همسرداري و بار عاملي آنها
ردیفگویهعبارت/ عاملبار عاملي

عامل اول: تعهد و مسؤولیت پذیري

251به خودم اجازه نمي دهم دست روي همسرم بلند کنم.0/741
322اگر چیزي به همسرم داده باشم بدون رضایتش در آن تصرف نمي کنم.0/698
273به همسرم نسبت ناروا )ارتباط با غیر خودم( نمي دهم.0/676
44دوست داشتن همسرم مرا از وظایف دیني بازنمي دارد.0/649
285به دلیل شک هاي بي جا همسرم را از فعالیت هاي عادي بازنمي دارم.0/637
106از همسرم مسؤولیتي بیش از توانش تقاضا نمي کنم.0/626
197کار هاي بیرون را برعهده همسرم نمي گذارم.0/584

248همسرم را ناراحت نمي کنم و او را بر چیزي که دوست نمي دارد اجبار نمي نمایم.0/581

1 . varimax rotation

2 . Kaiser Normalization

2 . Kaiser normalization
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عامل دوم: ارتباطي

69با چهره شاد و گشاده با همسرم برخورد مي کنم.0/776
710با همسرم با مالطفت و مهرباني برخورد مي کنم.0/760
811به ترین رفتارهایم را در برخورد با همسرم دارم.0/681
512همسرم مرا شوهر خوش برخوردي مي داند.0/675
213با محبت و عشق به همسرم نگاه مي کنم.0/641
114براي جلب محبت همسرم به او مي گویم دوستت دارم.0/587
1115هنگام ورود به خانه به همسرم سالم مي کنم.0/498

به خاطر همسرم نظافت شخصي خود )حمام کردن، اصالح سر و صورت، مسواک 0/301
2116زدن، اتو کردن لباس( را رعایت مي کنم.

عامل سوم: امور مالي

3317غذا و سایر خوردني ها را متناسب با شأن همسرم تهیه مي کنم.0/767
2918احتیاجات همسرم را به گونه اي برطرف مي کنم که از دیگران بي نیاز باشد.0/632
3019در اداره زندگي خانوادگي فرد دست و دلبازي هستم.0/589
3420لباس هاي متناسبي را براي همسرم تهیه مي کنم.0/492
3121در امور مالي بر زن و فرزندانم سخت گیري نمي کنم.0/348

عامل چهارم: تمركز/ توجه هیجاني

2622براي ایجاد آمادگي قبل از رابطه جنسي، از بوسه و مزاح کمک مي گیرم.0/639
1623روز هاي تعطیل )جمعه ها( بیش از روز هاي دیگر همسرم را خوشحال مي کنم.0/540
1524ترجیح مي دهم غذا را در خانه با همسرم بخورم.0/429
2225به خاطر همسرم از خوشبوکننده   ها استفاده مي کنم.0/323

عامل پنجم: همدلي فعال

1826در کار هاي خانه به همسرم کمک مي کنم.0/629
327وقتي مي خواهم آب بنوشم لیوان آبي را هم براي همسرم مي آورم.0/460
928وقتي حرف مي زند، به سخن او به خوبي گوش مي دهم.0/425
2329رفتار هایي که باعث رنجش و آزار همسرم مي شود را انجام نمي دهم.0/495
1430سعي مي کنم با همسرم بنشینم و با او حرف بزنم.0/381

عامل ششم: هدیه دادن

1231زمان برگشت از مسافرت، براي همسرم هدیه اي )هرچند ناچیز( مي آورم.0/648
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1332از هدیه دادن به همسرم در مناسبت هاي مختلف )تولد، سالگرد ازدواج( دریغ نمي کنم.0/593
عامل هفتم: خوش بیني و گذشت

2033از خطا هاي همسرم به راحتي چشم پوشي مي کنم.0/759
1734هر غذایي را که همسرم درست کند بدون اعتراض مي  خورم.0/682

عامل هشتم: رشد دیني

3535هرگاه براي نماز از خواب بلند شوم، همسرم را نیز بیدار مي کنم.0/804
3636همسرم را به انجام واجبات امر و از ارتکاب محرمات نهي مي کنم.0/511

همان گونه که در جدول 3 مشــخص اســت، بار عاملي گویه   ها در طیفي بین 0/804 تا 
0/301 قرار دارد و نمایانگر 8 عامل اســت. عامل اول تعهد و مســؤولیت  پذیري است که 8 
گویه را به خود اختصاص داده و بار عاملي آن  ها در دامنه 0/741 تا 0/581 قرار دارد. عامل 
دوم ارتباطي است که 8 گویه را به خود اختصاص داده و بار عاملي اي بین 0/776 تا 0/301 
دارد. عامل سوم امور مالي است که 5 گویه  دارد و دامنه بار عاملي گویه  هاي آن از 0/767 تا 
0/348 است. عامل چهارم تمرکز/ توجه هیجاني است که 4 گویه  را به خود اختصاص داده 
و دامنه بار عاملي گویه  هاي آن از 0/639 تا 0/323 است. عامل پنجم همدلي فعال است با 
5 گویه  و دامنه بار عاملي گویه  هاي از 0/629 تا 0/381. عامل ششم هدیه دادن است که 2 
گویه  دارد و بار عاملي گویه  هاي آن 0/648 و 0/593 است. عامل هفتم خوش بیني و گذشت 
اســت که 2 گویه  دارد. بار عاملي گویه  هاي این عامل 0/759 و 0/682 است. عامل هشتم 

رشد دیني با 2 گویه  است. بار عاملي گویه  هاي این عامل 0/804 و 0/511 است.
همچنین رابطه بین عوامل با یکدیگر و با کل مقیاس مورد بررسي قرار گرفت که نتایج 

آن در جدول زیر گزارش شده است.
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جدول 4: همبستگي بین عوامل مقیاس و كل مقیاس 

8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1  1. تعهد و
مسؤولیت پذیری

1 ./190** 2. ارتباطی

1 ./396** ./360** 3. امور مالی

1 ./450** ./559** ./178** 4. تمركز/توجه هیجانی

1 ./494** ./404** ./537** ./307** 5. همدلی فعال

1 ./448** ./350** ./363** ./426** ./256** 6. هدیه دادن

1 ./148** ./247** ./275** ./217** ./269** ./095 7. خوش بینی و گذشت

1 ./147** ./120* ./211** ./252** ./264** ./234** ./177** 8. رشد دینی

./385** ./346** ./572** ./708** ./641** ./674** ./710** ./716** كل مقیاس

      ** P >0/01؛ * P >0/05

نتایج جدول 4 نشــان دهنده رابطه نســبتًا قوي نمرات عامل   ها با کل مقیاس اســت. 
همبستگي عامل   ها با یکدیگر کم تر از همبستگي عامل   ها با کل مقیاس است، که نشان دهنده 

استقالل عامل   ها از یکدیگر و پایایي پرسش نامه است.

بحث و نتیجه گیري
هدف از پژوهش حاضر، ســاخت اعتباریابي و روایي ســنجي پرسش نامه پاي بندي مردان به 
آموزه  هاي اســالمي همسرداري بود. گویه هاي این پرسش نامه بر اساس آموزه هاي اسالمي 
طراحي شد که با مواد مقیاس رضایتمندي زناشویي اسالمي )جدیري و جان بزرگي، 1388( و 
مقیاس کارآمدي خانواده )صفورایي، 1388( در برخي مؤلفه   ها همسو است، با این تفاوت که 
پرسش نامه حاضر به اصل تفاوت  هاي زن و مرد توجه داشته و آموزه  هاي مشترک را در نظر 
نگرفته است، بلکه موضوع آن به طور خاص و جزئي، پاي بندي مردان به آموزه  هاي اسالمي 
همسرداري است. نتایج روایي محتوایي که کارشناسان اسالمي و روان شناسي اعالم کردند 
نشــان داد که گویه   ها از نظر کارشناسان در حد مطلوبي با مستندات تطبیق دارند. همچنین 
ضریب تطابق کندال و مقدار خي دو نشان دهنده توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد 

تطابق گویه  هاي نهایي با مستندات اسالمي است.
در روایي سازه به روش تحلیل عاملي، شاخص کفایت نمونه برداري نشان داد که حجم 
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نمونه براي تحلیل عاملي مناسب است. همچنین معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت حاکي 
از این است که ماتریس همبستگي داده   ها براي تحلیل عاملي اطالعات معنا داري دارد.

در روایي ســازه به روش همساني دروني، همبســتگي هر کدام از سؤاالت پرسش نامه 
با نمره کل پرســش نامه معنا دار است و همچنین بین هر کدام از عامل   ها و کل پرسش نامه 
همبســتگي مثبت و معناداري وجود دارد. بــه منظور تعیین تعداد عامل   ها چرخش متعامد به 
شــیوه واریماکس و تحلیل عاملي اکتشــافي بر روي آن  ها اجرا شــد. به منظور تعیین تعداد 
عامل  هاي اصلي نیز از مالک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 استفاده شد. بر این اساس، براي 
آزمون پاي بندي مردان به آموزه  هاي اســالمي همســرداري، تعداد 8 عامل نمایان شد که 
عبارت اند از: 1. تعهد و مسؤولیت پذیري؛ 2. ارتباطي؛ 3. امور مالي؛ 4. تمرکز/توجه هیجاني؛ 

5. همدلي فعال؛ 6. هدیه دادن؛ 7. خوش بیني و گذشت و 8. رشد دیني.
در اعتبار پرسش نامه ضریب آلفاي کرونباخ در مرحله آزمایشي و نهایي به ترتیب 0/850 
و 0/881 اســت. ضریب اســپیرمن ـ براون در مرحله آزمایشــي 0/751 و در مرحله نهایي 
0/751 و میزان همساني دروني بر اســاس ضریب دونیمه  سازي گاتمن در مرحله آزمایشي 
0/749 و در مرحله نهایي 0/751 است. بنابراین، پرسش نامه پاي بندي مردان به آموزه  هاي 

اسالمي همسرداري از روایي و اعتبار الزم برخوردار است.
محدودیت   ها و پیشــنهادات: محدود بودن جامعه آماري به مردان معلم متأهل شــهر قم، 
همــکاري پایین مردان )به ویژه معلمان( در تکمیل پرســش نامه و نبود ابزاري دیگر در این 
قلمرو و به تبع انجام نشــدن روایي مالکي از محدودیت  هاي این پژوهش به حساب مي آید. 
پیشنهاد مي  شود، به منظور تببین دقیق تر، نمونه گیري در سطحي وسیع تر )استان هاي دیگر، 
مشــاغل و گروه هاي مختلف شغلي و در ســطوح مختلف تحصیلي( به اجرا درآید. بسته اي 
جامع از آموزه هاي اســالمي همسرداري به مردان تهیه شود و نتایج آن به صورت طرح هاي 

آزمایشي و مداخله اي مورد بررسي قرار گیرد و با متغیر هاي مختلف سنجیده شود.
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