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ٌ شغل یزکتط یزاوشجً .1 ٌ اطفُان، اطفُان، ا ،یمشايض  طانیزاوشگا

ًاضظم یزکتط یزاوشجً. 2 ٌ ذ  طانیتُطان، ا ،یمشايضٌ، زاوشگا

ٌ آظاز اسالم اضشس یکاضشىاس. 3  طانیا طاظ،یياحس مطي زشت، ش ،یمشايضٌ، زاوشگا

ٌ شُ اضشس یکاضشىاس. 4 ًازٌ، زاوشگا ٌ ذاو شت سیمشايض  طانیتُطان، ا ،یُب

ٌ شُ ،یآمًظش تیطیمس اضشس یکاضشىاس. 5 شت سیزاوشگا  طانیتُطان، ا ،یُب

 چکيذُ
َسف پژيَش حاػط،  .آیسي ظیطبىایی مشکالت ظواشًیی زض ظيجیه بٍ شماض می سطذًضزگی ظواشًیی یکی اظ زالیل مُم :ساتقِ ٍ ّذف

 . بًز ي ساذتاض ػاملی مقیاس سطذًضزگی ظواشًیی ي پایایی تؼییه ضيایی

برطای  . کرط  اوترراش شرسوس    مران شرُط  اظ بریه مؼل  گیرطی زض زسرتطس   ومًوٍبٍ ضيش  مؼلموفط  188ای با تؼساز ومًوٍ :ّا هَاد ٍ رٍش

َرای زببترتگی ي برشرش    ضػایت ظواشًیی کاوعاس، سبک، وگطش بٍ ضيابط فطا ظواشًییَای ، اظ مقیاسياگطا ضيایی َمگطا يی محاسبٍ

 مقرساض  کمترطیه  برطآيضز  ضيش اظ مقیاس سطذًضزگی ظواشًیی، ايل یمطتبٍ تأییسی ػاملی ساذتاض بطضسی جُت .استفازٌ شس ظواشًیی

RMR ،RMSEA ،CFI ،AGFI ،GFI ،َرای شراذض اظ  َرا، زازٌ با مسل بطاظش کفایت اضظیابی بطای ي( WLS)زاض  يظن مجصيضات
2، 


2
/df ي

2
 ٌگطزیس استفاز.  

 ی ومرطٌ ػطیب آبفای کطيوباخ ِ  .ساذتاض ػاملی سطذًضزگی ظواشًیی با استفازٌ اظ تحلیل ػاملی تأییسی، مًضز تأییس قطاض گطفت :ّا يافتِ

برا  سطذًضزگی ظواشرًیی  بطضسی ػطایب َمبتتگی وشان زاز کٍ  مقیاس . بٍ زست آمس 85/0آظمایی آن ي ػطیب باظ 92/0 کل مقیاس،

ي ( >05/0P)زببترتگی اجتىرابی    ،(>01/0P)َای اجتىراش یرا ضوجرش    ي ذطزٌ مقیاس (>01/0P)مقیاس وگطش بٍ ضيابط فطا ظواشًیی 

ضػرایت ظواشرًیی    مقیراس با زاض َمبتتگی مىفی مؼىیي  َمگطا گط ضياییزاضی زاضز کٍ بیانمؼىی َمبتتگی مثب( >01/0P) زيسًگطا

 .ضيایی ياگطای آن است ی زَىسٌوشانزاضز کٍ ( >01/0P)ي ذطزٌ مقیاس برشىسگی  (>01/0P)کاوعاس 

سراذتاض  . َای مشراَسٌ شرسٌ وشران زاز   ، بطاظش بُتطی با زازٌ"سطذًضزگی ظواشًییمقیاس "ی ايل ساذتاض ػاملی مطتبٍ: گيزی ًتيجِ

    .َای بابیىی زض حس قابل قبًل بًزبطای کاضبطزَای پژيَشی ي تشریضسطذًضزگی ظواشًیی ػاملی تأییسی، پایایی ي ضيایی 
 

 مانایایی ي ضيایی، تحلیل ػاملی، مؼل، پسطذًضزگی ظواشًیی: ٍاصگاى كليذی

 :بطفاً بٍ ایه مقابٍ بٍ طًضت ظیط استىاز وماییس
Sayed Alitabar SH, Mohammad Alipour Z, Habibi F, Sarvestani A, Javanbakht AR. Reliability, validity and factor 

structure of the marital disillusionment scale. Pejouhandeh 2016;20(6):342-349. 
 

 1هقذهِ
ٍ شسٌ اظ سًی ساظمان ثبت احًال کشًض یآماضَای جسیس اضا

حاکی اظ ایه است کٍ طرال  برٍ شرست ضي برٍ      1389زض سال 

ی ايل وطخ طال  وتربت برٍ   ماٍَ 9کٍ زض افعایش است، چىان

جرا کرٍ ذراوًازٌ ي    اظ آن(. 1)بیشتط شسٌ است  %5/7سال قبل 

پطزاظورس، پژيَشرگطان   بُای سىگیىی برطای طرال  مری    ،جامؼٍ

بیش اظ پیش ػالقمىس َتتىس کٍ اظ ػًامرل گرطایش افرطاز برٍ     

                                                 
اطرفُان، زاوشرگاٌ    ؛تثـار  يعل ذيس یّاد ذيس :ل هکاتثاتٍؤهس ذُـًَيسٌ*

: پســـت الکتزًٍيـــ  ؛یتررریػلرررًر تطبي  شىاسررریاطرررفُان، زاوشرررکسٌ ضياو
H_alitabar@edu.ui.ac.ir 

طال  حتی با يجًز آگاَی اظ مشکالت پس اظ آن اطالع یابىرس  

بتریاضی اظ  . بیىری ي کىترطل آن پیرسا کىىرس    تا ضاَی بطای پیش

کىىرس کرٍ سرطذًضزگی یکری اظ     َای جسیس ػىًان مری َشپژي

پاشیسگی ظوسگی ذاوًازگی اسرت  ػًامل مُم زض طال  ي اظ َم

 (3)ايبیه وفطی کٍ ایه فطػیٍ ضا پیش ضيی وُراز، يابکرط   . (2)

اي مؼتقس بًز کٍ طال  زض سطذًضزگی َمترطان اظ اظزيا   . بًز

ير اظزيا  ی آن برا ترسا  َای جسیس ویع ضابطٍپژيَش. ضیشٍ زاضز

سطذًضزگی ظواشًیی، کراَش ترسضیجی   . (4)اوس ضا تأییس ومًزٌ

زببتتگی ػاطفی اسرت کرٍ شرامل کراَش تًجرٍ وتربت برٍ        

ػالقگری   َمتط، بیگاوگی ػاطفی ي افعایش یک وًع احتاس بی
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سرطذًضزگی برٍ مؼىرای     .تفايتی وتبت برٍ َمترط اسرت    ي بی

. جایگعیه شسن ػًاطف ذىثی بٍ جرای ػًاطرف مثبرت اسرت    

شًز کرٍ   بىابطایه، بطای ایىکٍ سطذًضزگی اتفا  افتس، فطع می

ای احتاسات ي ػًاطف مثبت زض شطيع ضابطرٍ يجرًز    مجمًػٍ

ظيجرریه سررطذًضزٌ احترراس ػشرر  ي ػالقررٍ  . زاشررتٍ اسررت

مفُرًر  . اسرت َاست کٍ مرطزٌ   اوس، اما ایه احتاس مست زاشتٍ

احتراس  )طًض ذاص برٍ حابرت ػراطفی اظزيا      سطذًضزگی بٍ

وٍ بٍ ضفتاضَای ياقؼی ي ( ػالقٍ، تًجٍ ي ػاطفٍ وتبت بٍ َمتط

 .(4)کىس  اشاضٌ می ،َمتط

زض کل سطذًضزگی بٍ تغییطاتی کٍ زض طًل ظمان زض ازضاک 

ی مؼمرًالً افرطاز زض زيضٌ  . گطزززَس، بطمیفطز اظ اظزيا  ضخ می

سراظوس ي سرؼی   ی یک تظًیط آضماوی اظ َمترط ذرًز مری   وامعز

. َای مثبت شرظیت ذًز ضا وشان زَىرس کىىس بیشتط جىبٍ می

َای یکسیگط مًاجٍ شرسٌ ي حفر    يبی پس اظ اظزيا  با ياقؼیت

سرطذًضزگی  . شرًز ایه تظايیط آضماوی برطای آوُرا زشرًاض مری    

ظواشررًیی باظترراش تغییررطات مىفرری واشرری اظ ایرره حابررت زض    

ی ظواشًیی َمچًن ػشر  ي ػاطفرٍ   مرتلف ضابطٍَای  تکیفی

ًَسته ي َمکاضان با استفازٌ اظ مرسل  . (3)زض طًل ظمان است 

پیشایىس طال  ي آشفتگی ظواشًیی زض  4سطذًضزگی ظواشًیی، 

سرال ايل ظوررسگی ضا شرامل فقررسان ػشر ، کرراَش ػاطفررٍ،     2

گرً ي  کاَش ازضاک شطیک ػشقی برٍ ػىرًان یرک فرطز پاسرد     

 اسات زيسً گطایاوٍ زض مًضز اظزيا  گعاضش ومًزوسافعایش احت

(2) .    ٍ ای اظ بٍ طًضی کٍ اظ زیرسگاٌ ایره وًیترىسگان، مجمًػر

تغییطات زض احتاسرات، ضفتراض ي ازضاکرات ظيجریه وتربت برٍ       

اظ وظررط آوُررا . یکررسیگط، پیشررایىس سررطذًضزگی ظواشررًیی اسررت

 شرًوس، امرا پرس اظ   َا برا شرازماوی ياضز اظزيا  مری   مؼمًالً ظي 

ي  َررابفًضز. کىررسمررستی احتاسررات مثبررت آوُررا فررطيکش مرری

شرًوس، تًاورایی   ویع مؼتقسوس افرطازی کرٍ ػاشر  مری     َمکاضان

زَىس ي احتاسرات ي  اضظیابی زقی  مؼشً  ذًز ضا اظ زست می

ایرره . (5) تؼُررس آوُررا وترربت بررٍ َررم حررابتی آضمرراوی زاضز   

شرًز  مًجب افعایش اوتظاضات ظي  اظ یکسیگط می ،ساظی آضماوی

ی وامعزی بیشتط باشرس،  ساظی زض زيضٌي َط قسض ایه آضماوی (6)

احتمال سطذًضزگی زض طًل یک سال ايل اظزيا  بیشتط اسرت  

ی ذیابی زاشتٍ باشس، َا بیشتط جىبٍساظیي َط چٍ ایه آضمان

پرژيَش ویُرًیس ي   . (2)احتمال ایه ضذساز بیشتط ذًاَس بًز 

ی ورامعزی زض  زيضًٌَسته ویع وشان زاز کٍ اشتیا  شرسیس زض  

یک تا زي سال پس اظ اظزيا  بٍ سرطذًضزگی ظواشرًیی مىجرط    

 . (7) شًزمی

مقیاس سطذًضزگی ظواشًیی ضا ویًُیس ي باضتل سراذتىس ي  

اسررتسالل آوُررا بررطای سرراذت ایرره مقیرراس ايالً ایرره بررًز کررٍ 

بیه قًی برطای طرال  اسرت ي    سطذًضزگی ظواشًیی، یک پیش

اظ وظرط آوُرا   . (8) يجرًز ورساضز   ثاویاً مقیاسی بطای سىجش آن

َای مًجًز مفًُر سرطذًضزگی ظواشرًیی ضا برٍ جرای     پژيَش

شان اضظیرابی  َا زض مًضز اظزيا ایىکٍ اظ ططی  ازضاکات آظمًزوی

کىىس، اظ ططی  تغییطات ضفتاضی، َیجاوی ي شىاذتی ظيجیه زض 

گیرطی آن  سىجس ي اظ مقیاس زقیقی بطای اورساظٌ طًل ظمان می

اگطچرٍ پرژيَش ًَسرته ي     ،برطای مثرال  . کىىرس مری استفازٌ و

زض وًع ذًز اضظشمىس بًزٌ ي فطایىس سرطذًضزگی   (2)َمکاضان 

کىس ي یک پرژيَش طرًبی   ضا اظ وظط ظماوی بٍ ذًبی اضظیابی می

َا قرازض برٍ بطضسری طرًبی     اما اغلب پژيَش ،شًزمحتًش می

ی سرطذًضزگی ضا برٍ   اظ ططف زیگط ایه پژيَش، ساظٌ. ویتتىس

االتی زض مرًضز ػشر ،   ؤغیطمتتقیم ي اظ ططی  پطسش سر  طًض

بىابطایه آوُرا ایره مقیراس    . سىجسگًیی میابطاظ ػاطفٍ ي پاسد

. ای ضا بطای اضظیابی سطذًضزگی ظواشًیی افطاز ساذتىسگًیٍ 16

بٍ گعاضش ویًُیس مقیاس مًضز وظط  َمتاوی زضيوری براالیی   

میلری  َرای بری  اي َمبتتگی ایه مقیاس ضا با مقیاس. (9) زاضز

( =54/0r)ي مقیراس واپایرساضی ظواشرًیی    ( =72/0r)ظواشرًیی  

طًض مثبت مؼىازاض ي با سیاٍَ سىجش فرطزی طرمیمیت زض    بٍ

آبفرای  . مؼىازاضی مرطتبط برًز  ( =r-65/0)ضابطٍ بٍ طًض مىفی 

 .(9)گعاضش شسٌ است  96/0کطيوباخ ایه مقیاس، 
ظواشرًیی  بىابطایه با تًجٍ بٍ پیامرسَای مىفری سرطذًضزگی    

ی ظواشًیی ي جامؼٍ، شىاذت آن وقش مُمری  بطای فطز، ضابطٍ

زض ضابطٍ ظواشًیی زاضز، ظیطا شىاذت ایه پیشایىسَا گار بعضگی 

زض جُت پیشگیطی ي بُبًز يػؼیت ظورسگی ظواشرًیی ذًاَرس    

اظ سًی زیگط، شىاذت سرطذًضزگی ظواشرًیی، برٍ کمرک      .بًز

 ٍ . گرطزز فرطاَم مری   ابعاضَای مىاسب ي استاوساضز زض ایه ظمیىر

َسف ایه پژيَش، تؼییه ساذتاض ػاملی مقیراس سرطذًضزگی   

ظواشًیی بط ضيی مطزان ي ظوان متأَل بٍ کمک تحلیرل ػراملی   

 .تأییسی است

 

 ّا ٍ رٍش هَاد
جامؼرٍ آمراضی   . ضيش پژيَش حاػط اظ وًع تًطریفی اسرت  

فطَىگیران شرُط کرط  زض سرال     زاوشگاٌ  مانی مؼلشامل کلیٍ

گیطی م با ضيش ومًوٍمؼل 250. بًزٌ است 1392-93تحظیلی 

پرس اظ  . َرا اوترراش شرسوس   زض زستطس اظ یکی اظ ایه زاوشگاٌ

 188کىىرسگان برٍ   َای واقض، تؼساز شرطکت وامٍحصف پطسش

ٍ  . وفط کراَش یافرت   الظر برطای تحلیرل ػراملی     ی تؼرساز ومًور

مرًضز برٍ    10، (10)ی تاباچىیرک ي فیرسل   تأییسی بىا بٍ گفتٍ

زض ایره  اسرتفازٌ  مرًضز   یابعاضَرا . ال استؤگًیٍ یا ساظای َط 

 :بٍ شطح شیل می باشىس تحقی ،
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ــَيي ــزخَردگي سًاضــ ــاط ســ  Marital) هقيــ

Disillusionment Scale).  کٍ تًسط ویُرًیس  ایه مقیاس

گًیٍ بًزٌ ي َرط گًیرٍ زض    16یافتٍ است، شامل ي باضتل تًسؼٍ

ٍ زضجٍ 7یک طیف بیکطت  برٍ  . (8) شرًز بىرسی مری  ای، زضجر

 گعاضش ویًُیس مقیاس مًضز وظط  َمتاوی زضيوی باالیی زاضز

میلری  َرای بری  اي َمبترتگی ایره مقیراس ضا برا مقیراس     . (9)

( =54/0r)ي مقیراس واپایرساضی ظواشرًیی    ( =72/0r)ظواشرًیی  

طًض مثبت مؼىازاض ي با سیاٍَ سىجش فرطزی طرمیمیت زض    بٍ

آبفرای  . برًز مؼىازاضی مرطتبط  ( =r-65/0)ضابطٍ بٍ طًض مىفی 

 . (9)گعاضش شسٌ است  96/0کطيوباخ ایه مقیاس، 

مقیرراس سررطذًضزگی ظواشررًیی اظ ضابطررٍ اظ ظبرران ی  وترررٍ

اوگلیتی بٍ فاضسی تطجمٍ شس، سپس تطجمٍ فاضسی آن تًسط 

    ٍ  ی فطز زیگطی بٍ اوگلیتی بطگطزاورسٌ شرس ي مجرسزاً زي وترر

. گطفتىرس  َا با یکسیگط مًضز مقایتٍ قرطاض اوگلیتی اظ وظط تفايت

 10وامٍ زض گطيَی متمطکع متشرکل اظ  َای پطسشسپس آیتم

ظن متأَل، یک بٍ یک ذًاوسٌ شرس ي َطگًورٍ ابُرار     10مطز ي 

برطای بطضسری ي   . َا مًضز بطضسی ي اطالح قرطاض گطفرت  زض آیتم

زاض  يظن مجصيضات مقساض کمتطیه بطآيضز ضيش اظَا تحلیل زازٌ

(WLS)  افرعاض برٍ کمرک ورطر    ي تحلیل ساذتاض ػاملی مقیراس 

LISREL گطفت طًضت . 

 ،(11)َای زببتتگی بعضگتال َاظان ي شریًض  مقیاس سبک

برشری اسرت کرٍ زض بررش ورترت آن، سرٍ        یک مقیاس زي

گررط یکرری اظ اوررًاع تًطرریف يجررًز زاضز کررٍ َررط یررک ومایرران 

َای زببتتگی بًزٌ ي آظمًزوی میرعان طراز  برًزن َرط      سبک

ٍ  7یک طیف بیکطت َای ذًز ضا زض تًطیف با يیژگی ای، زضجر

زض برش زير ویع سٍ تًطیف يجرًز زاضز  . ومایسبىسی میزضجٍ

زَس، امرا تفرايت   کٍ َط کسار، یک سبک زببتتگی ضا وشان می

   ٍ ی آن با برش ايل ایه است کٍ زض ایىجا آظمرًزوی، برا مطابؼر

َطیک اظ آوُا، تًطیفی ضا کرٍ بریش اظ َمرٍ، برٍ ذرًز شربیٍ       

ایره مقیراس اظ    ،بٍ گرعاضش پاکرسامه  . کىسزاوس، اوتراش می می

قابلیت اػتماز باالیی بطذًضزاض برًزٌ ي تفرايت بریه اجرطای زي     

قابل اػتمراز   95/0برش، مؼىازاض ویتت ي ایه آظمًن زض سطح 

زض ایه آظمًن برش ايل مقیاس مصکًض اجطا شرسٌ  . (12) است

 . است

تًسط يیتلری  ایه مقیاس . هقياط ًگزش تِ رٍاتط سًاضَيي

 جُت بطضسی وگطش بٍ ضيابط فطا ظواشًیی ساذتٍ شرسٌ اسرت  

آن مًضز استفازٌ قطاض گطفترٍ ي   ی ایه ابعاض تًسط ساظوسٌ. (13)

َای آن پاسرد  بٍ گًیٍ( وفط ظن 136وفط مطز ي  150)وفط  286

گًیٍ تىظیم شسٌ است کٍ زض طیرف   12ایه مقیاس زض . زازوس

شرست مررابفم   ٍترا بر  ( 7ومرطٌ  )شست مًافقم ای اظ بٍزضجٍ 7

ی پژيَش يیتلی حاکی اظ یافتٍ. شًزگصاضی می، ومطٌ(1ومطٌ )

ٍ   اػتباض مطلًش ایره وگرطش   طرًضی کرٍ آبفرای    سرى  اسرت، بر

حاطرل اظ ػرطیب َمتراوی    ( Cronbach’s alpha) کطيوبراخ 

ػطیب آبفای کطيوبراخ  . (13) است سىجیسٌ شسٌ 80/0 ،زضيوی

برطآيضز   71/0ان، مقیاس وگطش بٍ ضيابط فرطا ظواشرًیی زض ایرط   

شسٌ است ي ػطیب باظ آظمایی حاطل اظ اجطای ایه آظمًن ویرع  

 . (14)سىجیسٌ شسٌ است  87/0

ضػرایت   .(KMSS)سًاضـَيي كـاًشاط   هقياط رضـايت  

ظواشًیی زض ایه مقیاس بٍ مؼىای آن است کرٍ فرطز چقرسض اظ    

ایه مقیاس . َمتط، اظزيا  ي ضابطٍ با َمتط ذًز ذشىًز است

، (15) تًسط شًر ي َمکاضان ططاحی شرسٌ  1986کٍ زض سال 

َا مًضز اسرتفازٌ قرطاض گطفترٍ اسرت     طًض يسیؼی زض پژيَشبٍ

ضغرم کًتراَی،   ػلی. گًیٍ است 3ایه مقیاس تىُا زاضای  .(16)

ُرا َمچىریه   آو .(15)ایه مقیاس ضيایری ياگرطای ذرًبی زاضز    

زضیافتىس مقیاس ضػایت ظواشرًیی کراوعاس اظ ضيایری َمعمران     

ي ( DAS( )17)برررا مقیررراس سررراظگاضی ظيجررری   مىاسررربی

ٍ  پطسش . بطذرًضزاض اسرت  ( QMI( )18)کیفیرت اظزيا    ی وامر

زض اجررطای کرراوعاس ي ( 15)طررًض ذرراص، شررًر ي زیگررطان  بررٍ

 =91/0rي  >001/0Pضا بطای ظوران ي   =83/0rساظگاضی ظيجی 

ز يیگل ي باالض. زست آيضزوسضا بطای کاوعاس ي کیفیت اظزيا  بٍ

با استفازٌ اظ کاوعاس برٍ ػرطیب    ی ذًز ض مطابؼٍز( 19)ضایش 

زض مطزان ي ظوران  ( ضيش آبفای کطيوباخ) 97/0 َمتاوی زضيوی

 98/0ترا   84/0، آبفای بیه (20)شًر ي َمکاضان . زست یافتىس

ٍ   ای ضيی ظي زض مطابؼٍ آبفرای  . زسرت آيضزورس  َرای متأَرل بر

ز شسٌ بطآيض 92/0کطيوباخ حاطل اظ اجطای ایه آظمًن زض ایطان 

برطای سرىجش ضيایری ياگرطای اظ     زض ایره مطابؼرٍ   (. 21)است 

اسرتفازٌ شررسٌ  ( KMSS)مقیراس ضػرایت ظواشرًیی کراوعاس     

 . است

ایره مقیراس    .(MOFS)هقياط تخطص رًجص آضـکار  

گًیرٍ   10ططاحی شرسٌ ي زاضای  ( 22)تًسط پالضی ي َمکاضن 

اگرط  "برطای مثرال،   )َای برشش  ی آن اوگیعٌگًیٍ 5است کٍ 

چٍ کرٍ اتفرا  افترازٌ ضا    زَس، اما مه تمار آناي مطا آظاض میچٍ 

ٍ  5، ("مان ازامٍ زَیمگصاضر تا بتًاویم بٍ ضابطٍکىاض می ی گًیر

مه َىًظ بٍ ذراطط کراضی کرٍ    "مثالً، )َای ضوجش آن اوگیعش

ي یا اجتىراش  ( "َمتطر اوجار زاز، وتبت بٍ اي کمی کیىٍ زاضر

چًن َمتطر بٍ طًض بسی "ثالً، م)زَس ضا مًضز اضظیابی قطاض می

اظ (. "با مه ضفتاض کطز، کمتط زيسرت زاضر ترا برا اي حرطف برعوم     

ترایی اظ   6شًز تا زض طیف بیکطتری  زَىسگان ذًاستٍ میپاسد

، میعان برشش ذًز ضا برط  (کامالً مًاف ) 6تا ( کامالً مرابف) 1

 .(22)گًیٍ مشرض ومایىس  10مبىای 
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 ّا يافتِ
سرال   57ي  25َا بٍ تطتیرب  آظمًزویحساقل ي حساکثط سه 

َا،  اظ بیه آظمًزوی .بًز (55ي زامىٍ تغییطات  38/39میاوگیه )

بًزورس ي اظ وظرط   %( 50)وفط مطز  94ي %( 50)وفط ظن  94تؼساز 

وفررط فررً  زیررپلم   81، %(2/12)وفررط زیررپلم   23تحظرریالت 

 اضشس وفط کاضشىاسی 9ي %( 9/39)وفط کاضشىاسی  75، %(1/43)

متأَل، %( 4/90)وفط  170اظ وظط يػؼیت تأَل، . بًزوس %(8/4)

َمچىریه  . مطلقرٍ بًزورس  %( 8/4)وفط  9مجطز ي %( 7/3)وفط  7

بسين %( 9/14)وفط  28زاضای فطظوس ي %( 1/85)وفط  160تؼساز 

، میاوگیه ي اوحطاف مؼیاض َرط یرک اظ   1زض جسيل . فطظوس بًزوس

ی ي ضيابرط  َای زببتتگی، سطذًضزگی ظواشًیمتغیطَای سبک

 . فطا ظواشًیی بٍ تفکیک جىتیت آيضزٌ شسٌ است

 

 
 .اّ يآسهَدً تيجٌس  يواى تِ تفکهعل يفيتَص ّای آهارُ .1جذٍل 

 

 َاآماضٌ جىتیت
 زببتتگی

 ایمه

زببتتگی 

 اجتىابی

 زببتتگی

 زيسًگطا

سطذًضزگی 

 ظواشًیی
 برشىسگی ظواشًیی ضيابط فطا

 اجتىاش اظ

 ظوجش

ضػایت 

 ظواشًیی

 

 مطزان

 87/16 32/16 04/17 78/28 81/38 18/4 15/4 32/6 میاوگیه

 37/4 25/7 34/5 30/1 09/2 85/2 52/2 20/2 اوحطاف مؼیاض

 

 ظوان

 78/14 67/20 34/17 51/22 86/44 97/3 20/4 60/6 میاوگیه

 42/5 63/9 35/4 54/6 24/2 51/2 37/2 49/5 اوحطاف مؼیاض

 

 

قبل اظ بطضسی چگرًوگی برطاظش    بطای تحلیل ػاملی تأییسی

وطمال بًزن تًظیغ ( 1: َایی شامل فطع گیطی، پیشاوساظٌ  مسل

زاشته حرساقل  )متغیطَای مشاَسٌ شسٌ چىسگاوٍ ( 2 متغیطَا،

مرسبی بریش   ( 3، (زي متغیط مشاَسٌ شسٌ بطای َط متغیط وُفتٍ

 ،گیرطی  ای بًزن مقیراس اورساظٌ   فاطلٍ( 4 ي شسٌاظ حس مشرض

زض پژيَش حاػط ویع بطضسی ي ضػایرت آوُرا مرًضز     .بطضسی شس

فرطع ايل برا تًجرٍ برٍ وترای        ضػایت پریش . تأییس قطاض گطفت

بًزن زض وطر افعاض بیعضل آظمًن تک متغیطٌ ي چىس متغیطٌ وطمال

   ٍ برًزن زض  وطمرال  ی بطضسی شس ي با تًجٍ برٍ ضز شرسن فطػری

َررا اظ ضيش بررطآيضز مقرراير زض بطابررط وقررغ  تؼررسازی اظ متغیررط

بًزن استفازٌ شس کٍ زض قتمت بطآيضز پاضامتطَرا برٍ آن    وطمال

ي افرعاض بیرعضل    زازَرای ورطر  َمچىریه برطين  . شًزپطزاذتٍ می

َای  فطع گیطی وشان زاز کٍ پیشی اوساظٌَا مسلیافته بطاظش

« چىسگاوٍ ذطیػسر َم»ي « مسبی بیش اظ حس مشرض شسٌ»

ٍ  ی بیه متغیطَا ویع ضػایت شسٌ است ي وُایتاً مفطيػٍ ای  فاطرل

َا مًضز تأییرس   گیطی با تًجٍ بٍ ماَیت زازٌ بًزن مقیاس اوساظٌ

 .قطاض گطفت

ی پرژيَش برا   َرا  زازٌگیرطی  ی مسل اوساظٌآماضابتسا بطاظش 

. ی قطاض گطفرت بطضسمًضز  LISREL 8.80 استفازٌ اظ وطر افعاض

( 8)ویًُیس ي باضترل   تک بؼسی مسلمسل مًضز بطضسی شامل 

ی یرک ػامرل مقیراس سرطذًضزگی     ضيگًیرٍ   16شرسن  ض با برا 

ی اسرتاوساضز  ذطرا ی، ػرامل ی باضَرا  2 لزض جرسي . ظواشًیی بًز

ی پاضامتطَرا ي  زاض یمؼىر ی بطضسی بطا tبطآيضز پاضامتطَا، آظمًن 

برا تًجرٍ برٍ وقرغ      .ٍ شرسٌ اسرت  یر پاضامتطَا اضا هییتب بیػط

 یی مقاير زض ومازضست ىٍیشیباظ ضيش  ،ًزنروطمال ب ی مفطيػٍ

 

 

ی بطآيضز مرسل ي اظ  بطا غیتًظوطمال بًزن  ی بطابط وقغ مفطيػٍ

شاذض مجصيض  :ی بطاظش مسل استفازٌ شسبطا طیظی َا شاذض

χ)ی ذ
χ)ی آظازی بط زضجرٍ  ذ، شاذض وتبت مجصيض (2

2
/df) ،

یی بررطاظش کررًیو، شرراذض (GFI)یی بررطاظش کررًیوشرراذض 

ٍ یمقا، شاذض برطاظش  (AGFI)ی اوطباق ی ذطرا ، (CFI)ی ا تر

ضیشرٍ   ماورسٌ یباقي ( RMSEA) بیر تقط هیاوگیممجصيض  شٍیض

 (.RMR) هیاوگیممجصيض 

االت مقیراس  ؤی سر سییر تأی ػامل لیتحل  یوتا، 2جسيل زض 

، (.P.E)ی ػرامل ی باضَا طیمقازسطذًضزگی ظواشًیی بٍ طًضت 

برطای   t طیمقراز ، (.S.E)ی ػاملی باضَای استاوساضز بطآيضز ذطا

اظ  کَرط یر   هیری تؼ بیػرط ی ي ػاملی باضَای زاضیمؼىی بطضس

R)ی ػامرل مطبًطرٍ   ضيسؤاالت 
بطضسری  . ٍ شرسٌ اسرت  یر اضا( 2

مقازیط باضَای ػاملی حاکی اظ آن است باضَای ػراملی زض حرس   

 (..P.E<3/0)ضػایت برشی است  

ی اظ آن حراک ی بطضستفايت بطاظش مسل مًضز  عانیمی بطضس

پژيَش   یوتابطاظش ذًبی زاضز، یؼىی  َا زازٌمسل با  کٍاست 

ی بطضسرر. کىررس یمرر تیررحما لیررمتمای ػرراملاظ مررسل تررک  

مسل مًضز وظرط   کٍی اظ آن است حاکی بطاظش مسل َا شاذض

ی اظ بحرا   ذر اگط مجصيض . زاضز َا زازٌی با مطلًب وتبتاًبطاظش 

امرا  . مىاسرب اسرت   اضیبتر زاض وباشس، زال بط بطاظش ی مؼىاآماض

غابباً مؼىازاض است ي  100اظ  تط بعضگی َا ومًوٍشاذض زض  هیا

 .ترت یوی سىجش برطاظش مرسل   بطای مىاسبضي شاذض  هیااظ 

 3اظ  ترط  کًچکی، آظازی بط زضجٍ ذشاذض وتبت مجصيض ط اگ

ی َرا  شراذض اگط . زَس یممطلًش ضا وشان  اضیبتبطاظش  ،باشس

CFI ،AGFI ،GFI ی َا شاذضي  95/0اظ  بعضگتطRMSEA 
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مطلرًش ي   اضیبتر بط برطاظش   ،باشس 05/0اظ  تط کًچک RMRي 

اظ  بعضگترط  CFI ،AGFI ،GFIی َرا  شاذضذًش ي اگط  اضیبت

 08/0اظ  ترط  کًچرک  RMRي  RMSEAی َرا  شاذضي  90/0

زض (. 23،10) س برط برطاظش مطلرًش ي ذرًش زالبررت زاضز    رباشر 

بررط بررطاظش بترریاض  AGFI ي CFI ،GFI یَررا شرراذض جررٍیوت

 ي  RMSEAی ارَ ضراذرشاسب زالبت زاضز ي رًش ي مىرمطل

 

RMR     ی مبىرا بط بطاظش مطلًش ي مىاسرب زالبرت زاضز ي برط

ی برطاظش بتریاض   آظازی برط زضجرٍ   ذر شاذض وتربت مجرصيض   

زست ٍبىابطایه، بطاساس وتای  ب. (3جسيل )برش است  تیضػا

ٍ گیطی  آمسٌ اظ مسل اوساظٌ کرٍ   میطیر گ یمر ايل وتیجرٍ   ی مطتبر

، ضيایری  سرطذًضزگی ظواشرًیی  گیرطی مقیراس    ی اوساظٌَا مسل

 (.1شکل )  مًضز مطابؼٍ ضا زاضز کاضبطز زض جامؼٍ مىاسبی بطای

 
 .ييسًاضَ سزخَردگي ّای الؤتأييذی س يعاهل ليتحل جيًتا .2جذٍل 

 

R2 t. value S.E.  گَيِ عاهليتارّای 

44/0 72/8 11/0 67/0 1 

49/0 85/8 12/0 70/0 2 

52/0 96/8 11/0 73/0 3 

69/0 28/10 13/0 83/0 4 

54/0 24/9 12/0 73/0 5 

36/0 68/7 12/0 60/0 6 

33/0 73/6 12/0 57/0 7 

56/0 28/9 13/0 75/0 8 

49/0 79/8 14/0 70/0 9 

40/0 05/8 11/0 63/0 10 

48/0 72/8 12/0 70/0 11 

23/0 15/6 14/0 51/0 12 

40/0 99/7 12/0 63/0 13 

50/0 93/8 12/0 72/0 14 

43/0 26/8 13/0 66/0 15 

36/0 64/7 13/0 60/0 16 

 
 .ييسًاضَ يسزخَردگ اطيتأييذی هق يعاهل ليّای تحل ضاخص .3جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ2 Df df/χ2 GFI AGFI CFI RMSEA RMR 
13/210 98 14/2 95/0 92/0 97/0 07/0 20/0 

 .هزتثِ اٍل هقياط سزخَردگي سًاضَيي ساختار عاهلي .1ضکل 
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بطای تؼییه پایایی ایه مقیاس اظ زي ضيش آبفای کطيوبراخ ي  

وترای  حراکی اظ آن اسرت کرٍ     . ػطیب باظآظمایی اسرتفازٌ شرس  

 93/0ٍ تقطیبراً بطابرط برا    وامر ػطیب آبفای کطيوباخ کل پطسرش 

زض مطزان ي ظوان  ػطیب آبفای کطيوباخ مقیاس ،چىیهاست، َم

بٍ مىظًض بطضسری پایرایی براظ آظمرایی مقیراس      . باشسمی 92/0

َرا  وفرط اظ آظمرًزوی   38وامٍ ضيی  سطذًضزگی ظواشًیی، پطسش

ٍ ( ظن 20مطز ي  18) ٍ    ی با فاطرل . اجرطا شرس   ظمراوی یرک َفتر

ي ػرطایب آن زض بریه    85/0وامرٍ  ػطایب باظآظمایی کل پطسش

اسرت کرٍ زض حرس قابرل قبرًبی       87/0ي زض ظوران   82/0مطزان 

اظ ورًع  )ُت بطضسی ضيایی ایه آظمًن، اظ ضيایری سراظٌ   ج. است

ٍ   . استفازٌ شسٌ است( ياگطا سرطمس ي َمکراضان    ی بىرا برٍ گفتر

ٍ  َرای ، اگط َمبتتگی بیه ومطات آظمًن(24)  ی ی کرٍ ذظیظر

ظمرًن زاضای اػتبراض   کىىس باال باشس، آگیطی میياحسی ضا اوساظٌ

ٍ چٍ َمبتتگی بیه آظمًنَمگطا ي چىاو َرای  َایی کٍ ذظیظر

 ًن زاضای رس، آظمراییه باشرکىىس پطی میرگیی ضا اوساظٌرمتفايت

برطای بطضسری ضيایری ياگرطا اظ     . اػتباض تشریظی یا ياگطا اسرت 

، سربک زببترتگی   (KMSS)ظواشًیی کاوعاس مقیاس ضػایت 

ي ( ATIS)َاظان ي شیًض، مقیاس وگطش بٍ ضيابط فطا ظواشًیی 

( MOSF) َای برشش ضوجرش آشرکاض ظواشرًیی   مقیاس ذطزٌ

ومرطات حاطرل اظ مقیراس سرطذًضزگی     . استفازٌ شرسٌ اسرت  

َرای ضػرایت ظواشرًیی، برشرىسگی     ظواشًیی با ومطات مقیاس

کرررٍ ( >01/0P)مؼىرررازاض اسرررت زاضای َمبترررتگی مىفررری 

اظ سرًی زیگرط ایره    . ضيایری ياگرطای آن اسرت    ی زَىرسٌ  وشان

َرای زببترتگی اجتىرابی، زيسرًگطا،     مقیاس با ذطزٌ مقیراس 

اجتىاش اظ ضوجش ي مقیاس وگطش بٍ ضيابط فطا ظواشًیی زاضای 

 کٍ ایه بیاوگط ضيایی( >05/0P)َمبتتگی مثبت مؼىازاض است 

زض ایه میان، تىُا ذرطزٌ مقیراس   . باشسمیَا گطای ایه ابعاضَم

زببتتگی ایمه زض ػریه حرال کرٍ برا سرطذًضزگی ظواشرًیی،       

ا ایه ضابطٍ بٍ بحا  آماضی مؼىرازاض  ، امَمبتتگی مىفی زاشت

 .آمسٌ است 4مقازیط ضيایی ياگطا زض جسيل (. 05/0P)وبًز 

 
 .ييسًاضَ يسزخَردگ اطيرٍايي ّوگزا ٍ ٍاگزای هق ةيضز .4جذٍل 

 

 عاهل
رضايت 

 سًاضَيي

 ًگزش تِ رٍاتط

 فزا سًاضَيي
 تخطٌذگي

اجتٌاب يا 

 رًجص
 دلثستگي دٍسَگزا دلثستگي اجتٌاتي دلثستگي ايوي

 21/0** 18/0* -12/0 64/0** -21/0** 29/0** -61/0** سطذًضزگی ظواشًیی
* 05/0P< ،** 01/0P< 

 

 تحث
تًاوس بٍ مرا  کٍ می مطابؼٍ سطذًضزگی ظواشًیی بٍ جُت ایه

زض ططاحی مرساذالتی برطای پیشرگیطی اظ طرال  ي مشرکالت      

َسف پرژيَش  . ظواشًیی کمک کىس، اَمیت بتیاض ظیازی زاضز

سىجی ي ساذتاض ػاملی تأییسی َای ضيانحاػط، بطضسی يیژگی

مان متأَرل شرُط   ؼلزض میان م "مقیاس سطذًضزگی ظواشًیی"

ٍ  است آن اظ حاکی تأییسی ػاملی ساذتاض بطضسی. کط  بًز  کر

ل مرس  اظ پژيَش وتای  یؼىی زاضز، ذًبی بطاظش َا،با زازٌ مسل

وترای   . کىرس مری  حمایرت  (سرطذًضزگی ظواشرًیی  ) تک ػاملی

َرای پیشریه کرٍ اظ تحلیرل ػراملی      پژيَش حاػط با پرژيَش 

 . باشستً میَم( 9،8)اوس اکتشافی استفازٌ کطزٌ

سرطذًضزگی  وتای  حاطل اظ بطضسی َمتاوی زضيوی مقیاس 

بطآيضز شرسٌ   92/0بطابط با با استفازٌ اظ آبفای کطيوباخ  ظواشًیی

اسرت کرٍ ایره ابرعاض زاضای َمتراوی       آنایه یافتٍ مؤیس . است

زض  کلری آظمرًن   ػطیب پایایی باظآظمرایی . زضيوی مىاسب است

ی زَىرسٌ زسرت آمرس کرٍ وشران    بٍ 85/0ای ی یک َفتٍفاطلٍ

ایه  .برش ایه مقیاس استمطلًش ي ضػایت ػطیب باظ آظمایی

، کرٍ ػرطیب   (8)َای پرژيَش ویُرًس ي باضترل    وتای  با یافتٍ

 اوس وعزیک بًزٌ ي بیاوگط بٍ زست آيضزٌ 96/0پایایی ایه ابعاض ضا 

 

 

برشری پایرایی ي َمتراوی زضيوری مىاسرب ایره ابرعاض        ضػایت

بطای بطضسی ضيایی ياگطا اظ َمبتتگی مىفی بیه ومطٌ . باشس می

ي مقیراس ضػرایت ظواشرًیی     سطذًضزگی ظواشًییکل مقیاس 

. کرراوعاس ي ذررطزٌ مقیرراس برشررش ظواشررًیی اسررتفازٌ شررس  

بٍ بحرا    سطذًضزگی ظواشًییزاویم، مقیاس ًض کٍ میط َمان

ضػرایت ي   مقیراس  کىرس کرٍ برا   وظطی ضفتاضَایی ضا بطضسی می

ًیی متفرايت اسرت، بىرابطایه يجرًز َمبترتگی      برشش ظواش

سررطذًضزگی پرراییه یررا مؼکررًس برریه ایرره آظمررًن ي مقیرراس 

ترًان برٍ ػىرًان شراَسی برط      زض مطابؼٍ حاػط ضا می ظواشًیی

 ،چىریه َم. ایه مقیاس برٍ حتراش آيضز  ضيایی ياگطای مىاسب 

سرطذًضزگی  مثبرت ي وتربتاً براالی بریه مقیراس      َمبتتگی 

َرای  ضيابط فطا ظواشًیی، ذطزٌ مقیراس َای ي مقیاس ظواشًیی

 َای زببترتگی اجتىرابی ي زيسرًگطا   اجتىاش یا ضوجش ي سبک

 . ضيایی َمگطای مىاسب ایه مقیاس َتتىس ی زَىسٌوشان

ٍ  با تًجٍ بٍ وتای  بٍ زست آمسٌ،  ايل ی ساذتاض ػاملی مطتبر

َرای   برطاظش بُترطی برا زازٌ    سطذًضزگی ظواشرًیی  سٍ ػاملی

ویرع حراکی اظ    پژيَش ویُرًس ي باضترل  . سمشاَسٌ شسٌ زاشتى

. (8) زاضز سطذًضزگی ظواشرًیی ساذتاض ػاملی مىاسب مقیاس 

ٍ  ،َمچىیه َرای ایره مطابؼرٍ حراکی اظ ضيایری ي پایرایی       یافتر
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ي برطای   سطذًضزگی ظواشًییمطلًش مقیاس فطاَم آمسٌ بطای 

زَرس کرٍ   َرا وشران مری   بىابطایه، یافتٍ. استفازٌ زض ایطان است

سرطذًضزگی  ملی تأییرسی، اػتبراض ي ضيایری مقیراس     ساذتاض ػا

َرای برابیىی زض    بطای کاضبطزَای پژيَشی ي تشریض ظواشًیی

ضيز بٍ کمک ایره ابرعاض ي سرایط    اوتظاض می. حس قابل قبًل است

سطذًضزگی ظواشًیی، مشرايضان   ی ابعاضَای استاوساضز زض ظمیىٍ

 تررط بررٍگررطان ي سررایط مترظظرران بتًاوىررس آسررانزضمرراني ظي 

تشریض ایه متأبٍ زض ضيابرط ظيجریه بپطزاظورس ي زض طرًضت     

 . کاضَای مىاسب زض ایه ظمیىٍ مبازضت يضظوسبعير، بٍ یافته ضاٌ

َای پژيَش شکط ایه وکتٍ الظر است کٍ بطذی اظ محسيزیت

ايل، وترای   . کىرس يز مری پصیطی وتای  آن ضا محرس حاػط، تؼمیم

زبیرل اسرتفازٌ اظ   چًن بتیاضی اظ مطابؼات زیگط بٍ مطابؼٍ َم

ممکره  ( مطابؼرٍ ضفتراض ياقؼری   بٍ جای )ابعاضَای ذًزگعاضشی 

َای کتب تأییرس  کىىسگان ضا بٍ استفازٌ اظ شیًٌاست مشاضکت

پژيَش شامل مؼلّمان مطز  ی زير، ومًوٍ. اجتماػی تطغیب کىس

ي ظن شُط کط  بًز، افطاز با سایط مشاغل ي طبقات اجتماػی زض 

ز زض ًشررپیشررىُاز مرری .اشررتىسپررژيَش حؼررًض وس ی ومًوررٍ

برط ایره،    َا بطضسی شًز ي ػاليٌَای بؼسی، ایه تفايت پژيَش

 یابی مقیاس سطذًضزگی ظواشًیی زض میان زاوشجًیان ي َىجاض

 

 .شًزَای شغلی مرتلف پیشىُاز میگطيٌ

 

 گيزی ًتيجِ
زض پایان، با زض وظط گطفته اَسافی کٍ مقیراس سرطذًضزگی   

تًاورس  تًان گفت ایره مقیراس مری   کىس، میظواشًیی زوبال می

طًضت فطزی یا گطيَی زض مًاضز متؼرسزی ماوىرس یرک ابرعاض      بٍ

زضمرراوی مررًضز مشررايضٌ ذرراوًازٌ ي ظي  ی تشریظرری زض ظمیىررٍ

تًان بطای مقاطرس پژيَشری   اظ ایه ابعاض می. استفازٌ قطاض گیطز

ل ظواشًیی، ذاوًازٌ ي ضيابط وعزیک بیه افرطاز  یمتا ی زض ظمیىٍ

  .مرتلف استفازٌ کطز

 

 تطکز ٍ قذرداًي
ٌ ی وًیترىسگان مقابرٍ، اظ زاوشرگا   يسیلٍ، اظ ططف َمٍبسیه

 ماوی کٍ ما ضا زض اجطای ایره ی مؼلفطَىگیان شُط کط  ي کلیٍ

 ،َمچىیه .شًزاضی میعگپژيَش یاضی کطزوس، طمیماوٍ سپاس

الظر بٍ شکط است کٍ ایه پژيَش برسين حمایرت مرابی اوجرار     

ٍ شسٌ ي بطگطفتٍ اظ پایران  زاوشرجًیی وبرًزٌ ي برا مىرافغ      ی وامر

 .وًیتىسگان اضتباطی وساشتٍ است
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