
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 9, No. 36, Summer 2019 182تا  167، ص 98تابستان ، 36، شماره نهمسال 

 

 

 

 

 

 

 سکوت زناشویی ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه
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 14/02/98تاریخ دریافت: 

 10/04/98تاریخ پذیرش: 

 چکیده
منفعالنه   رشیو پذ یی نظرات و انتظارات راجع به مشکالت زناشو انیاز ب یخوددار یی سکوت زناشو

مار رو به رشد طالق و اهمیت سکوت  باتوجه به آ است. در خود جاناتیتعارضات و سرکوب نمودن ه
با هدف ساخت واعتباریابی پرسشنامه پژوهش حاضر زناشویی و تأثیرات آن بر زندگی مشترک زوجین، 

 نفر 280تعداد  مشاوره مراکز و  هادادگاه کننده به به این منظور از بین زوجین مراجعه سکوت زناشویی بود.
 36پرسشنامه  شامل پژوهشابزار  بزار پژوهش پاسخ دادند.و به ا انتخاب گیری تصادفی به روش نمونه

 روش ها ازوتحلیل دادهجهت تجزیه .شدتنظیم سؤالی سکوت زناشویی است که توسط محقق ساخته و 
های بدست آمده از این استفاده شد. یافته SPSS آماری افزارنرم از استفاده با اکتشافی  عاملی  تحلیل

ها دارد. های ارتباطی بیشترین میزان همبستگی را با سایر مؤلفهمهارت پژوهش حاکی از آن است که
ها  های ارتباطی با مؤلفه ترس بود. همبستگی سایر مؤلفههمچنین باالترین همبستگی بین مؤلفه عدم مهارت 

 داری بوده است؛عالقگی به همسر، موانع فرهنگی و ذهنی و فرزندان( نیز معنی بی ، اعتمادیشک و بی )
 ابراین نتایج نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بن

 .سکوت زناشوییساخت، اعتباریابی، روایی و پایایی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

خانواده، شالوده اساسی ساختار اجتماعی جوامع است که با ازدواج و آغاز زندگی 
که رابطه زناشویی، زیربنای روابط  (. از آنجایی1396نوابی نژاد، ) گیردزناشویی شکل می

شود، ترین رابطه انسانی تلقی میعنوان اساسیو به های آینده استخانوادگی و تربیت نسل
متسون، روژ، ) استحکام و بهبود آن همواره از اهمیت و توجه واالیی برخوردار است

این افزایش آمار روزافزون طالق های اخیر در سال(. 2013، 1جانسون، دیوید سون و فینچام
 (. 1396رضایی و همکاران، ) استتبدیل کرده  به یک معضل مهم اجتماعی پدیده را

های توخالی تبدیل ازدواج یابند، بلکه بهها با طالق پایان نمیدر این بین برخی ازدواج
شوند که فاقد عشق، صمیمیت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی می
به نقل از خان  2001، 2استیل وکید) کنندروند و زمان را سپری میانوادگی به پیش میخ

( نشان داد که 2010(. براین اساس پژوهش براوو و لمپکین )1397محمدی وهمکاران، 
محمدی ) ترین عوامل اختالفات زناشویی، نیازهای برآورده نشده زوجین استیکی از مهم

رسد بسیاری از مشکالت ارتباطی یا نارضایتی همسران از می(، به نظر 1397و همکاران، 
و مبهم و یا فاصله زیاد بین  شناختی و نیز انتظارات غیرواقعیعدم ارضای نیازهای روان

 (. 1379گیرد )ثنایی، انتظارات پیش از رابطه و واقعیت موجود نشأت می
فرهنگی، قومی و  هایعلل متفاوتی برای طالق عاطفی وجود دارد ازجمله محدودیت

اجتماعی، ترس از واکنش اطرافیان، ترس از تنها ماندن، مشکالت اقتصادی و نگرانـی از 
به  2007شود )بخارایی، بـزرگ کـردن فرزنـدان، مـانع از رسیدن به مرحله طالق رسمی می

 . (1398نقل از آناهیتا خدابخشی کوالیی و همکاران، 
اند. گاتمن خانواده به کار و پژوهش پرداخته ج وپژوهشگران بسیاری بر مقوله ازدوا 

صورت گسترده روی که نزدیک به چهل سال به پژوهشگر برجسته حوزه خانواده و ازدواج
بینی کننده آن تحقیق نموده است. از دیدگاه گاتمن چهار عامل طالق و عوامل پیش 

دهند و یا آنکه ادامه می بینی کنند که آیا زوجین با شادکامی به زندگی خودتوانند پیش می
حضور چهار مهاجم  -2 بارآغاز خشونت-1 اند از:شوند که این عوامل عبارتجدا می

 

1. Metson, Rouge, Johnson, David Sun and Fincham 

2. Stainless steel 
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غرقه شدن ( سکوت) سنگی احترامی، حالت تدافعی، کشیدن دیوارشامل: ایرادگیری، بی
و  خاطرات ناگوار )آبروی، بهرامی، فاتحی زاده -4شکست اقدامات جبرانی و -3

 (.1390شاهمرادی، 
های کالمی و غیرکالمی از در نظریه گاتمن نیز دیوار سنگی همان اجتناب از پاسخ

 شودطرف زوجین است که این سوارکار مخرب دیرتر از سه سوارکار دیگر آشکار می
 (. 1385، ترجمه مصباح، معتمدی و پیروی، 1گاتمن)

و  نتظاراتا، عالیق، نظرات بیان از خودداری از عبارت است سکوت یطورکلبه
 از منفعالنه کردن یپوشچشم ینوعبه و زناشویی مشکالت مسائل و به راجعاحساسات 

 همراه تعارضات آن از ناشی احساسات و عواطف نمودن سرکوب با که تعارضات

 طرد از ترس) ترسبه  توانیم شودمی زناشویی سکوت باعث که عواملی باشد. ازمی

 و پرخاشگری از زناشویی، ترس رابطه خوردن رهمب و جدایی از ، ترسییو تنها شدن
 ظنءسو لیبه دل فرد) اعتمادیبی و شک(، همسر توسط تحقیرشدن از ترسو  زورگویی

 خودداری انتظاراتش  و واقعیات برخی نمودن مطرح از همسرش مقابل در بدبینی و

 اطالعات و احساسات، عواطف، واقعیات بیان به قادر فرد) ارتباطی هایمهارت(، کندیم

 ذهنی و فرهنگی موانع ( وباشدنمی همسرش با ارتباط برقراری در پویا و فعال صورتبه

 تمایالت برخی بیان از حقایق دانستن تابو و فرهنگی تیمعذور دلیل به فرد یحیا و شرم)

 اشاره کرد. توانیم( کندیم نظرصرف خود
عنوان ختالل در روابط و بهعنوان یک تهدید و یک ابه توانیمسکوت زناشویی را 

حمایت عاطفی و احساس جدایی  کمبودعلت یا نشانه پریشانی ارتباط با صمیمیت محدود، 
 کمکم زناشویی سکوت و روابط و اختالل در تاریکی همین گفت که توانیمتلقی کرد. 

گی، احساس تنهایی، فقدان شادکامی، فقدان امید به زند ازجملهپیامدهای منفی  سازنهی زم
نگرانی خانواده راهیاب برای ازدواج سایر فرزندان، نارضایتی جنسی، تعارض زناشویی و 

 شود.طالق عاطفی می
توان چنین استنباط ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه سکوت زناشویی می در بررسی

های خود متغیر بااهمیتی مانند سکوت زناشویی را موردتوجه نمود، پژوهشگران در پژوهش 

 

1. Gutman 
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های تأثیرگذار ترین مؤلفهاند. حال اینکه، سکوت زناشویی یکی از مهمبررسی قرار نداده و
کنند و همین امر بر روابط زوجین است که اغلب مشاوران خانواده با آن برخورد می

تواند یکی از دالیل ضرورت و اهمیت بررسی این موضوع و پژوهش در رابطه با این می
ر در ایران و حتی خارج از کشور ابزاری که پایایی و روایی متغیر باشد. در حال حاض

مناسبی برخوردار باشد و بتواند درمانگران را به نتایج دلخواه برساند وجود ندارد. از سویی 
ای معتبر دارند که بتوانند با حداقل خطا دیگر مشاوران خانواده نیاز مبرمی به پرسشنامه

کند را مورد شناسایی قرار داده که ا تهدید میعوامل خطرسازی که زندگی زناشویی ر
ی ایرانی باشد. ازآنجاکه پیشرفت روزافزون دانش روانشناسی، متناسب فرهنگ و جامعه

نیاز مبرم به دسترسی ابزارهای دقیق و عینی دارد تا بهتر بتواند به ارزیابی و سنجش 
عنوان یکی از عوامل مهم به و از طرفی سکوت زناشویی های مختلف روانی بپردازدمقوله

روابط زناشویی و ایجاد تعارضات زناشویی است که در جامعه ما این ساخت ابزار  در
نیاز به یک ابزار مهم و معتبر مبتنی بر شرایط موجود  موردتوجه قرار نگرفته است. لذا

و عدم   شود. حال با توجه به اهمیت و ضرورت موضوعازپیش احساس میجامعه بیش 
مناسب جهت ارزیابی و سنجش این سازه مهم در زندگی زناشویی موردتوجه قرار ابزاری 

 گرفت. لذا هدف کلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی است.

 روش 
روش پژوهش در بخش کمی توصیفی پیمایشی و روش تحلیل همبستگی از نوع تحلیل 

کننده به ی این پژوهش زوجین مراجعه. جامعه آمارکوواریانس است -ماتریس واریانس 
پژوهش حاضر به  هدفدلیل اینکه  به کرمانشاه بود. شهرستان مشاوره مراکز و هادادگاه

و برای بررسی اعتبار سازه نیاز به  بود سکوت زناشوییدنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه 

نفر به  280این  .شدنفر در نظر گرفته  280اجرای تحلیل عاملی وجود داشت، حجم نمونه 
صورت جداگانه ها توسط زوجین بهپرسشنامه و انتخاب شدند تصادفی گیرینمونهروش 

 تکمیل شد.

با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه سکوت زناشویی ساخت ابزار  :ابزار پژوهش 
از  شدهاستخراج هایمؤلفهو بر اساس  هامصاحبهبود. پس از کدگذاری و تحلیل 

 .تنظیم شدسکوت زناشویی گیری  ، ابزاری متناسب با بافت ایرانی برای اندازههابهمصاح
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تهیه شد. اعتبار محتوای  سکوت زناشوییشش مؤلفه  گیریاندازه سؤال برای  50تعداد 
سؤال بر اساس نظر  24د پرسشنامه ازنظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و تعدا

. پس از بررسی اعتبار محتوا و حصول اطمینان حذف شد هاسؤالمتخصصان از مجموعه 
از جامعه آماری اجرا شد. هدف  نفری 30مقدماتی بر روی نمونه  صورتبهالزم، پرسشنامه 

 و در صورت لزوم اعمال تغییرات موردنیاز بود هاسؤالاز این مرحله بررسی وضوح و ابهام 
و عدم ابهام در این  هاسؤال ضوحوبه. با توجه سؤال حذف گردید 4که در پایان این مرحله 

 مراکز و هادادگاهکننده به زوجین مراجعه 280سؤالی در بین  32ه خصوص، پرسشنام

آن مورد بررسی قرار  سنجیروان هایویژگیاجراء و  کرمانشاه بود شهرستان مشاوره
 گرفت.

 یلتحل های بدست آمده در این پژوهش، با روشداده :هاوتحلیل دادهروش تجزیه
 ند.گرفت  قرار وتحلیلتجزیه مورد SPSS آماری افزارنرم از استفاده با و اکتشافی عاملی

 ییپرسشنامه سکوت زناشو یهامؤلفه .  1جدول  
 های پرسشنامه محقق ساخته سکوت زناشوییمؤلفه 1جدول 

 سؤاالت مؤلفه
 8تا  1 ترس

 11تا  9 اعتمادیشک و بی
 16 تا 12 عالقگی به همسربی

 25تا  17 های ارتباطیدم مهارتع
 29تا  26 موانع فرهنگی و ذهنی

 32تا  30 فرزندان

شامل:  ترسبراین اساس،  های پرسشنامه سکوت زناشویی ذکر شد.مؤلفه 1در جدول 
برهم خوردن رابطه زناشویی، ترس از پرخاشگری و ، تنهایی ترس از طرد شدن و

 سوظن و اعتمادی شامل:ست؛ شک و بیزورگویی، ترس از تحقیرشدن توسط همسر ا
انتظارات زوجین نسبت به  مقابل همسر است که سبب عدم دریافت واقعیات و بدبینی در

دوست داشتن و تمایل به زندگی با همسر است؛  عالقگی به همسر شامل:هم است؛ بی
ل و صورت فعاهای ارتباطی شامل: بیان احساسات، عواطف، واقعیات و اطالعات بهمهارت

پویا در برقراری ارتباط با همسر است؛ موانع فرهنگی و ذهنی شامل: معذوریت فرهنگی و 
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 باشد که سبب صرفه نظر زوجین از تمایالت است و فرزندان:تابو دانستن برخی موارد می
 وجود فرزند باعث ایجاد سکوت است.

 نتایج
درصد را  45را زنان و  های این پژوهش درصد آزمودنی 55( نشان داد که 3نتایج جدول )

نفر( دارای  119درصد ) 5/42دار، نفر( خانه 93درصد ) 2/33مردان تشکیل داده است. 
نفر( دارای شغل دولتی بودند. همچنین، نتایج جدول شماره  68درصد ) 3/24شغل آزاد و 

 6/33نفر دو فرزند ) 94درصد(، تعداد  9/47نفر تنها یک فرزند ) 134نشان داد که تعداد  1
درصد( دارند. جهت پی بردن به این نکته  6/18نفر سه فرزند و بیشتر ) 52درصد( و تعداد 

توان گویه تأثیرگذار بر سکوت زناشویی را به چندین مؤلفه تقلیل داد یا خیر، از دو که می
استفاده  2آزمون بارتلت و 1(KMOگیری کایزر مایراولکین )آزمون شاخص کفایت نمونه

 3باشد که در جداول از روش تحلیل عامل اکتشافی مشتمل بر چند مرحله می شد. استفاده
 ارائه شده است. 7 تا

 های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختیداده  .2  جدول
 درصد تعداد متغیرهای پژوهش

 جنسیت
 55 154 زن

 45 126 مرد 

 شغل
 2/33 93 دارخانه

 5/42 119 آزاد 
 3/24 68 دولتی

 تحصیالت

 9/23 67 ترلم و پاییندیپ
 6/24 69 کاردانی

 35 98 کارشناسی
 5/16 46 کارشناسی ارشد و باالتر

 های مشترک زندگیسال 

 4/10 29 سال و کمتر 2
 3/29 82 سال 5تا  3
 6/39 111 سال 10تا  6

 7/20 58 سال 10باالی 

 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 تعداد فرزندان
 9/47 134 یک فرزند
 6/33 94 دو فرزند

 5/18 52 فرزند و بیشترسه 

 هاشناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی داده -
( بوده 0/ 932برابر با ) KMO( نشان داد که مقادیر حاصل از آزمون 3با نتایج جدول )

باشد. نتیجه آنکه انجام تحلیل عاملی برای می 1که در حد بسیار باالیی و نزدیک به عدد 
ها را به یک سری مؤلفه پنهان توان دادهپذیر بوده و می انهای پرسشنامه پژوهش امکداده

( 8670/ 947)مکنون( زیربنایی و بنیادی تقلیل داد. همچنین نتیجه آزمون بارتلت که برابر )
درصد ماتریس  99دار است، لذا با اطمینان ( معنی01/0بوده و در سطح خطای کوچکتر از )

های طرف بین گویهیعنی از یک باشد؛احد نمیها، ماتریس همانی و وهمبستگی بین گویه
های یک مؤلفه با داخل هر مؤلفه همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه

 شود.های مؤلفه دیگر، هیچگونه همبستگی مشاهده نمیگویه

 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 3 جدول
 آزمون بارتلت

KMO 
 کای دو درجه آزادی داریمعنی

001/0 630 947/8670 932/0 

همچنین میزان سهم  :ها در تبیین واریانس هر گویهشناخت سهم مجموعه عامل -
( نشان داده شده است. الزم است که 4ها در تبیین واریانس هر گویه در جدول )مؤلفه
بنابراین  درصد از واریانس هر گویه را تبیین و استخراج کنند؛ 50ها حداقل میزان مؤلفه

 ( باشد. 5/0ان واریانس استخراجی مناسب باید باالتر از مقدار )میز
)اولیه( نشان دهنده مقدار کل واریانس هر متغیر  Initial( با عنوان 4ستون اول جدول )

بنابراین  اند( آن را تبیین کنند؛توانند )نه اینکه توانستهکه مجموعه این عوامل می باشد؛می
د کلیه واریانس یک متغیر را تبیین کنند، لذا این مقدار برای توانن ها میاز آنجا که مؤلفه

 Extractionاما ستون دوم با عنوان  باشد؛می 1ها )متغیرها( برابر عدد تمام گویه
که مجموعه عوامل مورد  باشد؛)استخراج( نشان دهنده مقداری از واریانس هر متغیر می

( نوسان 1( تا )0تبیین کنند. مقدار این واریانس از )توانند( آن را اند )نه اینکه مینظر توانسته
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یعنی  31کمترین میزان واریانس استخراجی برای گویه ( 4) لذا با توجه به جدول دارد.
( و بیشترین میزان واریانس استخراجی برای 601/0) »عدم بیان مسائل جنسی« بوده که برابر

باشد. ( می0/ 835رزندان« بوده که برابر )یعنی »ابراز عقیده راحت در مورد تربیت ف 32گویه 
اند به میزان های استخراج شده توانستهتوان چنین نتیجه گرفت که مجموع مؤلفهلذا می

 مطلوبی تغییرات هر گویه را تبیین کنند.

 . اشتراكات بین متغیرها و عوامل 4جدول  
 

 استخراجی اولیه هاگویه ردیف استخراجی اولیه هاگویه ردیف

 19 804/0 00/1 دیده گرفتن انتقاداتنا 1
سکوت در هنگام 

های گیریتصمیم
 خانوادگی

00/1 758/0 

 20 764/0 00/1 حفظ بنیان خانواده 2
قهر با همسر در 
 هنگام دلخوری

00/1 725/0 

 21 753/0 00/1 تحقیر کردن 3
سکوت در هنگام 
بروز مشاجرات 

 خانوادگی
00/1 713/0 

4 
ترس از ترک همسر در 

 هاال بیان خواستهقب
00/1 790/0 22 

سکوت به نشانه 
نارضایتی از کارهای 

 همسر
00/1 668/0 

5 
ترس از ترک همسر در 

 قبال مشکالت جنسی
00/1 813/0 23 

عدم درد و دل کردن 
 با همسر

00/1 674/0 

6 
حفظ آرامش خود و 

 فرزندان
00/1 804/0 24 

عدم اشتیاق همسر به 
 هاشنیدن صحبت

00/1 670/0 

7 
دار جلوگیری از جریحه

 احساسات همسر شدن
00/1 680/0 25 

نبود فرصت گفتگو 
های به دلیل مشغله

 زیاد 
00/1 761/0 

8 
جلوگیری از تهاجم و 

 پرخاشگری همسر
00/1 746/0 26 

گیری عدم تصمیم
 صحیح

00/1 674/0 

9 
همسر به  عدم عالقه

 هاشنیدن صحبت
00/1 638/0 27 

شرم از بیان عالقه 
 می به همسرکال

00/1 749/0 

 28 668/0 00/1 عدم صداقت در رابطه 10
عدم گفتگوی راحت 

در مورد مسائل 
 جنسی

00/1 734/0 
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 29 725/0 00/1 عدم رازداری 11
عدم بیان نیازهای 

 جنسی
00/1 776/0 

12 
بدبینی نسبت به رفتار 

 همسر
00/1 671/0 30 

عدم احساس آزادی 
 در تمایالت جنسی

00/1 738/0 

13 
نبود عالقه و دوست 

 داشته شدن توسط همسر
00/1 794/0 31 

عدم بیان مسائل و 
 مشکالت جنسی

00/1 601/0 

14 
طفره رفتن از صبحت در 

 مورد مشکالت
00/1 607/0 32 

ابراز عقیده راحت در 
 مورد تربیت فرزندان

00/1 835/0 

 33 655/0 00/1 انزجار از همسر 15
عدم نظر مشترک 

و تنبیه  درباره تشویق
 کودکان

00/1 784/0 

16 
سکوت به نشانه 

 عالقگی به همسربی
00/1 681/0 34 

سکوت در ارتباط با 
 موارد تربیتی فرزندان

00/1 765/0 

17 
عدم اهمیت به بیان 

مسائل و مشکالت از 
 سوی همسر

00/1 695/0 35 
ها از مانع بودن بچه

 درد و دل با همسر
00/1 656/0 

18 
مشکل بودن بیان عواطف 

 اتو احساس
00/1 666/0 36 

دخالت نکردن در 
مسائل و مشکالت 

 فرزندان
00/1 642/0 

 یاساس هایمؤلفه زیآنالشیوه استخراج: 

ی بعدی در مرحله: هادر تبیین مجموع واریانس تمامی گویه شناخت سهم هر عامل -
متغیرها را تعیین  اریانس مجموعهمؤلفه توانسته است چند درصد از و باید دانست که هر

باشد. گیری میقابل نتیجه 1( با عنوان کل واریانس تبیین شده6کند. این مسئله در جدول )
، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی تبیین شده از 2در این جدول مقادیر ویژه

 ها توسط هر مؤلفه آمده است.مجموعه داده
اند مؤلفه پس از چرخش باقی مانده 6شود که تنها مشاهده می (5در ستون اول جدول )

باشد، بنابراین نتیجه می 1که کل واریانس استخراج شده برای هر مؤلفه بیشتر از مقدار 
توان استخراج نمود. مؤلفه می 6گویه پرسشنامه سکوت زناشویی تنها  36شود که از کل می

 

1. total Variance Explained 

2. Initial Eigenvalues 
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ها مؤلفه اول که مقدار ویژه آن  6نها ، ت1در بخش مقادیر ویژه اولیه بر اساس معیار کیزر
شوند. سهم هر مؤلفه در تبیین واریانس پرسشنامه باشد، انتخاب میمی 1باالتر از مقدار 

درصد  (217/47باشد. مؤلفه اول بیشترین سهم یعنی )صورت نزولی میسکوت زناشویی به
صد )با مقدار ویژه  در (061/3) ( و مؤلفه ششم کمترین سهم یعنی16/ 998با مقدار ویژه )

  گویه داشتند. سهم تبیین واریانس برای مؤلفه دوم برابر با  36( را در تبیین واریانس 02/1
درصد، برای مؤلفه چهارم برابر با ( 4/ 567)درصد، برای مؤلفه سوم برابر با ( 9/ 027)
درصد است. در مجموع این شش ( 760/3) درصد و برای مؤلفه پنجم برابر با( 4/ 246)

 ها را تبیین کنند.درصد واریانس کل مؤلفه 71اند بیش از لفه بدست آمده توانستهمؤ

 . كل واریانس تبیین شده توسط عوامل مکنون سکوت زناشویی5جدول  

 

1. Kaiseer 

فه
مؤل

 

 مقادیر ویژه اولیه
ی مجموع مجذورات بارهای مؤلفه

 استخراج شده
مجموع 

مجذورات 
ی بارهای مؤلفه

 چرخش یافته
 کل

درصد 
 سواریان

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

1 998/16 217/47 217/47 998/16 217/47 217/47 463/14 
2 250/3 027/9 244/56 250/3 027/9 244/56 409/13 
3 644/1 567/4 811/60 644/1 567/4 811/60 226/8 
4 528/1 246/4 057/65 528/1 246/4 057/65 544/10 
5 354/1 760/3 817/68 354/1 760/3 817/68 141/5 
6 102/1 061/3 877/71 102/1 061/3 877/71 247/6 

 یاساس هایمؤلفه زیآنالشیوه استخراج: 
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 ریزه جهت تعیین تعداد عوامل مکنون . نمودار سنگ 1شکل 

ن ریزه یا همان اسکری پالت را برای تعیین تعداد عوامل مکنو(، نمودار سنگ1شکل )
شود تعداد شش مؤلفه مقدار ویژه طور که مشاهده میدهد. هماننشان میسکوت زناشویی 

 باشد.دارند که این نمودار نیز مؤید معیار کیزر می 1بزرگتر از 
: بندی هر گویه در هر عاملها و دستهها و عاملشناخت ماتریس همبستگی بین گویه -

( ماتریس همبستگی ساختار 6بر اساس جدول )ها ها در بین مؤلفهبندی گویهجهت دسته
+ نوسان دارد 1و  -1ها بین شود. در این جدول مقادیر همبستگیبعد از چرخش استفاده می

شود. در جدول ها در نظر گرفته میی آن بر روی مؤلفهو برای هر گویه بزرگترین بار مؤلفه
هایی نشان داده شده است. گویهها بر روی هر مؤلفه ی گویهبزرگترین بارهای مؤلفه (6)

 دهند.که با هم بیشترین بار را روی یک مؤلفه دارند، تشکیل آن مؤلفه را می
های »مشکل بودن بیان عواطف و احساسات«، »سکوت در هنگام بر این اساس گویه

های خانوادگی«، »قهر با همسر در هنگام دلخوری«، »سکوت در هنگام بروز گیریتصمیم
انوادگی«، »سکوت به نشانه نارضایتی از کارهای همسر«، »عدم درد و دل مشاجرات خ

نبود فرصت گفتگو به دلیل »ها«، کردن با همسر«، »عدم اشتیاق همسر به شنیدن صحبت
(، 768/0ی )گیری صحیح« به ترتیب با بارهای مؤلفههای زیاد« و »عدم تصمیممشغله

( جزو مؤلفه 790/0( و )846/0)(، 778/0(، )0/ 809(، )807/0)(، 824/0(، )0/ 830/(، )856)
های ارتباطی« توان بر اساس مفاهیم و مبانی نظری نام »مهارتشوند و میاول محسوب می

های »نادیده گرفتن انتقادات«، »حفظ بنیان خانواده«، را برای این مؤلفه انتخاب نمود. گویه
ها«، »ترس از ترک همسر در قبال ته»تحقیر کردن«، »ترس از ترک همسر در قبال بیان خواس

 دار شدنمشکالت جنسی«، »حفظ آرامش خود و فرزندان«، »جلوگیری از جریحه
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ی به ترتیب با بارهای مؤلفه «احساسات همسر« و »جلوگیری از تهاجم و پرخاشگری همسر
فه ( جزو مؤل851/0( و )820/0/(، )890(، )899/0(، )0/ 882(، )852/0(، )873/0(، )0/ 866)

توان بر اساس مفاهیم و مبانی نظری نام »ترس از مواجهه« را شوند و میدوم محسوب می
های »نبود عالقه و دوست داشته شدن توسط همسر«، برای این مؤلفه انتخاب نمود. گویه

عالقگی »طفره رفتن از صبحت در مورد مشکالت«، »انزجار از همسر«، »سکوت به نشانه بی
همیت به بیان مسائل و مشکالت از سوی همسر« به ترتیب با بارهای به همسر« و »عدم ا

( جزء مؤلفه سوم محسوب 0/ 823( و )0/ 807(، )0/ 766(، ) 767/0(، )829/0ی )مؤلفه
عالقگی به همسر« را برای این توان بر اساس مفاهیم و مبانی نظری نام »بیشوند و میمی

ز بیان عالقه کالمی به همسر«، »عدم های »شرم امؤلفه انتخاب نمود. همچنین گویه
گفتگوی راحت در مورد مسائل جنسی«، »عدم بیان نیازهای جنسی« و »عدم احساس 

( و  873/0(، )844/0(، )838/0ی )آزادی در تمایالت جنسی« به ترتیب با بارهای مؤلفه
ی نام توان بر اساس مفاهیم و مبانی نظرشوند و می( جزء مؤلفه چهارم محسوب می0/ 833)

های »ابراز عقیده راحت در »ارتباط جنسی« را برای این مؤلفه اختیار نمود. همچنین گویه
مورد تربیت فرزندان«، »عدم نظر مشترک درباره تشویق و تنبیه کودکان« و »سکوت در 

(  0/ 843)(، 0/ 833(، )885/0) یارتباط با موارد تربیتی فرزندان« به ترتیب با بارهای مؤلفه
توان بر اساس مفاهیم و مبانی نظری نام »فرزندان« شوند و میفه پنجم محسوب میجزو مؤل

ها«، همسر به شنیدن صحبت های »عدم عالقهرا برای این مؤلفه اختیار نمود. همچنین گویه
(،  777/0) ی»عدم صداقت در رابطه« و »رازدار نبودن همسر« نیز به ترتیب با بارهای مؤلفه

توان بر اساس مفاهیم نظری پژوهش ( جزء مؤلفه ششم تعیین شده و می825/0) ( و0/ 755)
ی ها بعد از چرخش بار مؤلفهنام »شک و بدبینی« را برای این مؤلفه برگزید. سایر گویه

ای از پرسشنامه حذف ( به خود گرفتند که به دلیل کافی نبودن بار مؤلفه7/0کمتر از )
 گردند. می

 ساختار(  سی استخراج شده بعد از چرخش )ماتر یهابا مؤلفه  هاهی گو نیب ی. ماتریس همبستگ6جدول  

 هاگویه
 هامؤلفه

1 2 3 4 5 6 
     866/0  نادیده گرفتن انتقادات-1

     873/0  حفظ بنیان خانواده-2
     852/0  تحقیر کردن-3
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     882/0  هاترس از ترک همسر در قبال بیان خواسته-4
     899/0  مسر در قبال مشکالت جنسیترس از ترک ه-5

     890/0  حفظ آرامش خود و فرزندان-6
     820/0  احساسات همسر دار شدنجلوگیری از جریحه-7

     851/0  جلوگیری از تهاجم و پرخاشگری همسر-8
 777/0      هاهمسر به شنیدن صحبت عدم عالقه-9

 755/0      عدم صداقت در رابطه-10
 825/0      عدم رازداری-11

       بدبینی نسبت به رفتار همسر-12
    829/0   نبود عالقه و دوست داشته شدن توسط همسر-13

    767/0   طفره رفتن از صبحت در مورد مشکالت-14
    766/0   انزجار از همسر-15

    807/0   عالقگی به همسرسکوت به نشانه بی-16
یان مسائل و مشکالت از سوی عدم اهمیت به ب-17

 همسر
  823/0    

      768/0 مشکل بودن بیان عواطف و احساسات-18
      856/0 های خانوادگیگیریسکوت در هنگام تصمیم-19

      830/0 قهر با همسر در هنگام دلخوری-20
      824/0 سکوت در هنگام بروز مشاجرات خانوادگی-21
      807/0 ضایتی از کارهای همسرسکوت به نشانه نار-22

      809/0 عدم درد و دل کردن با همسر-23
      778/0 هاعدم اشتیاق همسر به شنیدن صحبت-24

      846/0 های زیادنبود فرصت گفتگو به دلیل مشغله-25
      790/0 گیری صحیحعدم تصمیم-26

   838/0    شرم از بیان عالقه کالمی به همسر-27
   844/0    عدم گفتگوی راحت در مورد مسائل جنسی-28

   873/0    عدم بیان نیازهای جنسی-29
   833/0    عدم احساس آزادی در تمایالت جنسی-30

       عدم بیان مسائل و مشکالت جنسی-31
  885/0     ابراز عقیده راحت در مورد تربیت فرزندان-32

  833/0     یق و تنبیه کودکانعدم نظر مشترک درباره تشو -33
  843/0     سکوت در ارتباط با موارد تربیتی فرزندان-34

       ها از درد و دل با همسرمانع بودن بچه-35
       مسائل فرزندان دخالت نکردن در مشکالت و -36
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 کیزر سازینرمال شیوه چرخش: پروماکس با  یاساس هایمؤلفه زیآنالشیوه استخراج: 

ها را ( ماتریس همبستگی بین مؤلفه7جدول ) :هاشناخت ماتریس همبستگی بین عامل-
ها را بدست توان همبستگی بین مؤلفهدهد که با توجه به مقادیر حاصل شده مینشان می

 آورد.
توان مشاهده نمود که مؤلفه اول بیشترین میزان ( می7با توجه به جدول شماره )

ها دارد و در این بین باالترین همبستگی بین مؤلفه اول )عدم ههمبستگی را با سایر مؤلف 
باشد. ( می 711/0با مقدار ضریب همبستگی ) (های ارتباطی( با مؤلفه دوم )ترسمهارت

 داری برخوردارند.های باال و معنیها از همبستگیسایر مؤلفه

 استخراج شده بعد از چرخش  یهامؤلفه نیب ی. ماتریس همبستگ7جدول  

 هاویهگ
 هامؤلفه

1 2 3 4 5 6 

      1 های ارتباطی. عدم مهارت1

     1 711/0 . ترس2

    1 398/0 463/0 عالقگی به همسر. بی3

   1 435/0 599/0 643/0 . موانع فرهنگی و ذهنی4

  1 353/0 397/0 279/0 302/0 . فرزندان5

 1 246/0 265/0 460/0 405/0 415/0 . شک و بدبینی6

 سازی کیزرشیوه چرخش: پروماکس با نرمال  یاساس هایمؤلفه زیآنالشیوه استخراج: 

 گیریبحث و نتیجه 
تاکنون پرسشنامه معتبری جهت  از آنجا که و باتوجه به روند رو به رشد طالق در ایران

های بررسی ویژگیسنجش سکوت زناشویی، وجود ندارد لذا حال هدف پژوهش حاضر، 
 نامه سکوت زناشویی و رابطه آن با طالق عاطفی بوده است.سنجی پرسشروان

ی ترس، شک مؤلفه 6پرسشنامه محقق ساخته سکوت زناشویی در برگیرنده  هایمؤلفه
های ارتباطی، موانع فرهنگی و ذهنی و عالقگی به همسر، عدم مهارتاعتمادی، بیو بی

های استخراج ه مجموع مؤلفهنتایج نشان داد کفرزندان توسط محقق ارائه گردیده است. 
مؤلفه بدست  6اند به میزان زیادی تغییرات هر گویه را تبیین کنند. همچنین شده توانسته

پرسشنامه ها را تبیین کنند. درصد واریانس کل مؤلفه 71اند با هم بیش از آمده توانسته
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توان یطور شهودی نیز محاضر ضرایب هماهنگی درونی رضایت بخشی داشته اند و به
های اساس مقیاس تواند برتصور کرد که سکوت زناشویی در هر زمان از تعارضات می

ها را تحت تأثیر ارائه شده رابطه بین زوجین را دچار اختالل کرده و یا رابطه عاطفی آن
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل اکتشافی که به شیوه استخراج آنالیز قرار دهد. 

ی و شیوه چرخش متمایل پروماکس صورت گرفت، پرسشنامه سکوت های اساسعامل
 9های ارتباطی« با مؤلفه تقلیل پیدا کرد که مؤلفه اول آن »عدم مهارت 6زناشویی در قالب 

ها دارد. شود و باالترین میزان همبستگی را با سایر مؤلفهترین مؤلفه محسوب میگویه مهم
عالقگی به همسر« و »موانع فرهنگی و ا عناوین »بیهای سوم و چهارم نیز بهمچنین مؤلفه

ذهنی« بیشترین میزان همبستگی را با مؤلفه اول داشتند و پس از مؤلفه اول بیشترین میزان 
 همبستگی را با سایر عوامل دارند.

المللی و ملی بود، های این پژوهش عدم دستیابی به هنجارهای بین یکی از محدودیت
مشابه در کشورهای مختلف جهت مقایسه با نتایج  مطالعات محدودیت دیگر آن عدم

رسد که این ابزار بتواند در زمینه غربالگری اولیه زوجین، در به نظر می حاضر بود.
خصوص درمان مشکالت خانوادگی و به ای و درمانیهای مشاورهدرمانی و محیطخانواده

نین جهت بررسی روابط زوجین همچ های پژوهشی سودمند و قابل کاربرد باشد.در محیط
 بردن کیفیت زندگی زناشویی نیز آن را به کار برد. سازی این روابط جهت باالو غنی

بنابراین با توجه به اینکه سکوت زناشویی تعریف خاصی در جامعه دارد، این پژوهش 
در جهت ارائه یک ابزار فارسی کوتاه و مفید برای سنجش سکوت زناشویی خواهد بود و 

توان آن را در جهت نیل به اهداف پژوهشی، های مطلوب آن، میدر نظر گرفتن ویژگی با
 درمانی و تشخیصی به کار برد.

شناسی دارای این مطالعه نیز مانند سایر مطالعات حوزه علوم رفتاری و روان
آوری های پژوهش حاضر مربوط به ابزار جمعهایی بود. ازجمله محدودیتمحدودیت

های تواند موجب سوگیری و تحریف در پاسخژوهش است یعنی پرسشنامه میهای پداده
شود در پژوهش آتی عالوه بر زوجین در ها باشد. در همین راستا پیشنهاد میآزمودنی

آستانه طالق، زوجین دارای رضایت زناشویی باال و پایین نیز با توجه به سکوت زناشویی 
 مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.
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باشد. پژوهشگر از زحمات می  1396سال  یک طرح پژوهشی در مقاله برگرفته ازاین 
 نماید.کننده در پژوهش جهت اجرای این پژوهش صمیمانه تشکر میعزیزان شرکت
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