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 The current research aims to develop and validate 
a scale to measure tolerance in spouses’ relations 
based on the Islamic approach. The items of the 
scale were prepared using religious texts (Quranic 
verses, Sayings, and Religious Interpreters' 
Comments) and the validity of the scale was 
verified by a number of religious experts and 
family psychologists. Development and 
evaluation of psychometric properties of the scale 
was performed in five studies. In the first study, 
the reliability of the initial scale was calculated 
using Cronbach's alpha as .93 in a sample of 80 
married men and women. In the second study, 
using a sample of 540 married men and women, 4 
factors (acceptance and empathy toward spouse, 
emotional control and patience, facilitating the 
process of spouse's growth and actuation toward 
spouse, and beneficence and forgiveness toward 
spouse) were identified using exploratory factor 
analysis (EFA). Also in the second study, the 
reliability coefficients of each factor was 
calculated using Cronbach's alpha coefficient and 
all of indices were indicative of suitable internal 
consistency of the scale. In the third study, using a 
sample of 100 married women, the convergent 
validity of the scale was confirmed, and in the 
fourth study, using a 30-member sample, the 
reliability of the scale was confirmed using test re-
test method. In the fifth study, using a sample of 
369 married men and women, the four-factor scale 
of the scale was confirmed using confirmatory 
factor analysis (CFA). According to the results, 
the Tolerance in Spouses’ Relations Scale (TSRS) 
can be used as a valid tool for measuring tolerance 
in spouses’ relations. 
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 مدارا در روابط همسران اسيمق يابيساخت و اعتبار

 3پوراله عباس حي ذب ، 2يبگ يمژگان داتل  ، 1مهر رضا خجسته
 

  رانيچمران اهواز، اهواز، ا  د ياستاد دانشگاه شه 1
  ران يچمران اهواز، اهواز، ا  دشهي دانشگاه  آموخته دانش – و مشاوره  ييراهنما2

 ران يچمران اهواز، اهواز، ا  دي گروه مشاوره، دانشگاه شه  ارياستاد 3
 

          چكيده      مقاله  اطالعات
                

  1398/ 06/05 :دريافت
  13/05/1399: نهايي اصالح

  21/11/1399: پذيرش
  18/11/1400: آنالين انتشار

  
  نوع مقاله 

  مقاله پژوهشي 
  

  هاكليدواژه 
  يي زناشو تي ف يازدواج، ك  ،ياسالم كرديمدارا، رو اسيمق
  

  *مسئول  نويسنده 
 ،يو روانشناس  يتي استاد گروه مشاوره دانشكده علوم ترب يروانشناس يرضا خجسته مهر دكتر 

   6135813453   يكد پست رانيچمران اهواز، اهواز ، ا  دي دانشگاه شه
  
  

  khojasteh_r@scu.ac.ir: پست الكترونيكي

هدف اين پژوهش، ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش مدارا در   
گيري از متون ديني هاي اين مقياس با بهره ماده روابط همسران بود.

) تهيه شد و همچنين، تعدادي  مفسرين  احاديث، و ديدگاه (آيات قرآن ،
را   آن  محتوايي  روايي  خانواده،  روانشناسان  و  ديني  متخصصان  از 

سنجي اين مقياس  هاي روان تصديق كردند. ساخت و ارزيابي ويژگي 
مقياس   مطالعة مستقل انجام شد. در مطالعة اول، پايايي مقدماتي  5در  

و مردان متأهل    نفري از زنان  80ايبه روش آلفاي كرونباخ و با نمونه 
نفري از مردان   560ايبه دست آمد. در مطالعة دوم، نمونه  93/0برابر  

بهره  با  و  متأهل  زنان  اكتشافي  و  عامل  تحليل  از    ، (EFA)گيري 
و  4ساختار اينماده  20عاملي  شد  اسيمق  اي  آن   4.  كشف  عامل 
. كنترل هيجاني و صبر و  2. همدلي و پذيرش همسر؛  1از:    اند عبارت 

. احسان و گذشت 4. تسهيل فرايند رشد و شكوفايي همسر؛  3تحمل؛  
عوامل  از  يك  هر  پايايي  دوم  مطالعة  در  همچنين،  همسر.  به  نسبت 
آلفاي كرونباخ محاسبه شد و همگي نشانگر همساني   مدارا به روش 

اي  عة سوم، روايي همگرا با نمونهدروني مناسب مقياس بود. در مطال
نفري از مردان و زنان متأهل و در مطالعة چهارم، پايايي مقياس    100

نفري تأييد شد. در مطالعة پنجم با    30اي  به روش بازآزمايي با نمونه 
  لي از تحل  ير يگبا بهره نفري از مردان و زنان متأهل و    369اي  نمونه 

تأ براساس    عاملي  4ساختار    (CFA)  يديي عامل  شد.  تأييد  مقياس 
  ) TSRS(توان مقياس مدارا در روابط همسران  نتايج اين پژوهش مي 

را  به عنوان ابزاري معتبر براي سنجش مدارا در روابط زن و شوهر به  
  كار گرفت.  

  
  

  مقدمه
فرهنگ در  كه  است  معمولي  رسم  گروه ازدواج  و   هايها،  قومي 

كشورهاي گوناگون اهميت فراواني دارد، اما كسب و حفظ رضايت در  
زناشويي (رنگالو  1زندگي  است  سوداني، 2012،  2دشوار  از  نقل  به  ؛ 

مهرابي  جاويد،  خجسته مؤمني  و  هنرمند   .)1395/2016مهر،  زاده 
است سالمخوشبخت  ممكن  و  زو ترين  و ج ترين  توافق  عدم  با  نيز    ها 

مواجه   اجتنابشوند  تفاوت  و  طبيعي  استكه   (كوردووا،   ناپذير 

 
1. Marital life 
2. Rangelov 

بگي و  مهر، داتلي به نقل از خجسته ؛  1998،  3ن وكريستنسنوجاكوبس
هاي عمده از روزهاي آغاز ازدواج . عدم توافق)2018/  1397پور،عباس

تهديدهايي جدي   با  را  زناشويي  زندگي  ثبات  و  رضايت  است  ممكن 
در چنين موقعيتي، ممكن است  ).  2004مواجه كند (تلمن و هاسين،  

فرد احساساتش را دقيق به همسرش بگويد و در عين حال به او بگويد  
احساس او در آن لحظه، نوعي احساس عصبانيت زود گذر است. ممكن  

از نا  باشد كه در  است پس  اميدي، احساس خشم و عصبانيت داشته 

3. Cordova, Jacobson, & Christensen 
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اعتبار                                                 و همكاران  مهرخجسته و    اس يمق   يابيساخت 

مداراي  از  صورت  سون،    1اين  (مارك  نيست  برخوردار  ).  6200كافي 
در   چون  دارد  وجود  تنوع  يا  تفاوت  كه  است  مواردي  در  تنها  مدارا 

آزمايش مي ما  پذيرش  ميزان  است كه  تنوع  با  ، 2(وگت   شودمواجهه 
و زماني نقش مهم  )  2017؛ لندبرگ،  2019؛ به نقل از ويتنبرگ،  1997

كند كه زوجين در حال سپري كردن مرحلة پرتنش و  خود را ايفا مي
  ). همچنين، 2016مشتركشان باشند (شهيد و شهيد، سختي از زندگي 

 عمل  يابر  شيرو  تر، مهم  همه و از    دنكر  سحساا،  دنكر  فكرروش  
(ا  دنكر اصفهاني،   1995  ،3يونسكو؛  2018نفيسي،  ست  از  نقل  به  ؛ 

كروسكي و ريچماند ). مك2012/  1391حاجيان، كريمي و رضواني،
درك كردن و احترام    5طاقت  يا  4) معتقدند مدارا، داشتن ظرفيت1992(

انعطاف ديگران،  عقايد  به  (،  پذيريگذاشتن  قلب  الحليم، نرمي  عبد 
جعفري،  1387/2008 ومحد  1382/2003؛  ازعبدالرحمن  نقل  به  ؛ 

ها در ها و رنجو توانايي تحمل كردن سختي )  1392/2013خمبالي ،
  زندگي مشترك و نيز عاملي است كه به طور پيوسته زندگي زوجين را 

؛ به نقل از  1992،  6كروسكي و ريچمانددهد (مكتحت تأثير قرار مي
هاي پيشين، آموزش مدارا به شيوة  ). بر اساس پژوهش2009كوچارلز،  

؛ 2012دهد (جازي،  را افزايش مي7اسالمي ميزان صميميت زناشويي
در روابط زوجين يكي  .  )1391/2012بخش و جعفري،  فرح  زاده،سلطان

همبسته  زناشويي  هاياز  رضايت  شهيد  8مهم  و  و  2016، (شهيد   (
) و نگرش  2018  /7139مهر و همكاران،(خجسته   9صميميت زناشويي 

طالق  عنوان  1395/2016(رحيمي،    10به  به  مدارا  همچنين،  است.   (
رابطة معناداري با ميزان 11مشتركهاي مديريت زندگي  يكي از مهارت

زناشويي  12استرس  رضايت  ويكراما،  13و  و  (لي  زوجين  2014دارد   .(
نظر، با هم مشورت كرده و اهل مدارا، در هنگام اختالف  14رضايتمند
ها به  ها اختالف وجود دارد، آنبين آن  پذيرند كه كنند و ميدرك مي

مي مشتركشان  رابطة  تداوم  موجب  كه  ميعواملي  توجه  كنند  شود 
مي  )2016(انيل،   شوند  و  آگاه  يكديگر  شخصيت  به  نسبت  كوشند 
همچنين    .)1393/2014؛ به نقل از نعيمي و شريعتي،  2004،  15(الوجي 

 
1. Tolerance 
2. Vogt 
3. Unesco  
4. Capacity 
5. Patience 
6. Maccrosky, & Richmond 
7. Marital Intimacy  
8. Marital Satisfaction  
9. Marital intimacy 
10. Attitude Toward Divorce 
11. Marital Management Skills 
12. Stress 
13. Marital satisfaction 
14. Satisfied Couple 
15. Lovejoy 

تعارضات   بروز  هنگام  حل  در  براي  يكديگر،  مشاركت مؤثر  با  آن 
پرلز (  كنندمي و  و ؛  1991،  16پرلز  نعيمي  از  نقل  به 

تفاوت1393/2014،شريعتي مدارا  با  و  تكميل  )  را  يكديگر  هاي 
اساس  17،2014(تنر  كنندمي بر  پژوهش).  بازبودننتايج  ، 18ها 

همدلي  19پذيريتوافق پيش  20و  عنوان  مدارا بينبه  شخصيتي  هاي 
ويتنبرگ،   و  ابع2013(بترز  و  فرهنگي)  چند  شخصيتي  ويژه    21اد  به 
انعطاف ذهن22پذيريهمدلي،  گشودگي  مدارا 2017(كورول،    23،  با   (

براساس دارند.  يكپارچه زوج   رابطه  رفتاري    ،IBCT (24(  نگر درماني 
اي كه  شود بلكه به علت شيوه ها ايجاد نميمشكالت به علت تفاوت

.  شودايجاد مي  ، دهندناپذير پاسخ ميهاي اجتناب تها به اين تفاوزوج 
يك گام اساسي در افزايش    ،25پذيرش از طريق مدارا  ،بر اين اساس

فرد بين  زوج است  ني زوج  26يروابط  در  مدارا  رفتاري  .  درماني 
شود كه درگير  ي كمك به زوجيني به كار گرفته مينگر برايكپارچه 
تفاهمتعارض سوء  بر  كه  هستند  تفاوتهايي  از  ناشي  هايشان هاي 

مهر  ؛ به نقل از خجسته 1998و همكاران،    (كوردوواباشند  متمركز مي
). پذيرش از طريق مدارا به معناي پذيرش 2018/  1397و همكاران،

در نظر گرفتن رفتار در  تغيير وي،  همسر با مدارا و رها كردن نياز به  
و استفاده از اين    بافت بزرگتر و درك ارزش و اهميت آن براي رابطه

؛ به نقل از انيل،  2013است (كريستينسن،    درك براي ايجاد صميميت
2016.( ) ويتنبرگ  اعتقاد  ويتنبرگ،  2007به  از  نقل  به  )   2019؛  

آن   و  است  ضروري  مدارا  تعريف  در  راه همدلي  توانايي  از  عبارتست 
رفتن با كفش ديگري (توانايي خود را به جاي ديگري گذاشتن) و نيز  
توانايي فهميدن درك و تجربه ديگري از دنيا هم به لحاظ عاطفي و  

  هم به لحاظ شناختي. 
با تفاوتفهم شيوه  ها و اختالفات بين همسران در هاي برخورد 

؛  به نقل  1989،  27(تريانداس   اهميت فراواني داردهاي متفاوت  فرهنگ
همكاران؛   و  مهر  خجسته  جمع  .)1397/2018از  فرهنگ  گراي  در 

» ديگران  -.همدلي2،  28فداكاري  ‐.مدارا1تايوان،  .  3،  29مالحظة 

16. Perls, & Perls 
17. Tanner 
18. Openness  
19. Agreeableness  
20. Empathy   
21. Multicultural personality dimensions 
22. Flexibility 
23. Open-mindedness  
24. Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) 
25. Acceptance Through Tolerance 
26. Interpersonal communication 
27. Triandis 
28. Tolerance / Sacrifice   
29. consideration/empathy for others 
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پيوسته 1تسكين  -دلداري  هم  به  مفاهيم  در  »  كه  هستند  اي 
استرسموقعيت زندگي هاي  تعارض2زاي  كاهش  منفيبه  و  3هاي 

ثبات مي 4زناشويي  ارتقاي  و 2005(لي،   كنندكمك  لي  از  نقل  به  ؛ 
آموزه 2014ويكراما،   اساس  بر  اسالم).  خانواده هاي    بهكه    ييها، 

حاصل از تفاوتها در امان    يهايري عمل كنند، از درگ  اسالم  يهاه يتوص
توصيه «مدارا»    و  دنمانمي اين  از  (دلبر ها  يكي  و   ياست 

نقل  2014/  1393مقدم،ي خاجو به  خجسته ؛  همكاران،  از  و  مهر 
هاي رِفق از  اي از رِفق است و برخي مؤلفه مدارا گونه  ).1397/2018

و   آوردن»  تاب  و  كردن  «تحمل  دادن»،  اجازه  و  «پذيرش  قبيل 
). 2014/  1393گيرد (عمادي،«حمايت و تسهيل كردن» را در بر مي

ن گل  و ز  5)34:  4هاي اسالم، مرد سرپرست و نگهبان (قرآن  در آموزه 
ابن  ريحان است و هر دو را به مدارا با يكديگر سفارش كرده است (

نداشته  6)1413/1993بابويه،   هم  از  درستي  درك  شوهر  و  زن  اگر   .
؛ 1410/1990كنند (آمدي،  باشند، در مواجهه با همديگر بداخالقي مي

. بنابر رواياتي كه از رسول خدا (ص) 7)1392/2013به نقل از فقيهي،  
ع) نقل شده است، اگر زوجين نتوانند با همسر خود مدارا (  صادقو امام  

باشند، وي شكسته خواهد    ريرناپذييتغهاي  كنند و در صدد تغيير ويژگي
از طرفي ديگر  ).  19879/  1407كليني،؛  20078/  1386(بروجردي،شد  

) زوجين بايد توانايي يكديگر را در  بر اساس روايتي از پيامبر اكرم (ص
  1410(طبرسي،نظر بگيرند و از تحميل كارها به يكديگر اجتناب كنند  

كند  زن و مرد اشاره مي  . اين نكته به درست ديدن طبيعت10)1992/
اكبري،  1379/2000اي،  (خامنه  از  نقل  به  و  1389/2010؛  صبر   .(

الزمة دفع سخن و رفتار    و11)1407/1987،  رأس مدارا (كلينيشكيبايي  
و بر اين   )35  ـ  34  :41ناشايست، با سخن و رفتار نيكو است (قرآن  

هاي مدارا را تحمل و تاب آوري  توان يكي ديگر از مؤلفه اساس، مي
. حمايت و تسهيل رشد از ديگر عوامل  )2014/  1393(عمادي،دانست  

مي شمار  به  (عمادي،مدارا  روايتي2014/  1393آيد  بنابر  و  امام   )  از 
كيشان مدارا همراه با اصالح آنان سجاد (ع) در رساله حقوق، حق هم

 
1. Soothing /alleviation 
2. Stressful Life situation 
3. negative conflicts 
4. Marital stability  

  . الرجال قوامون علي النساء...  5
الصُّحْبَةَ لَهَا   قَالَ َأمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَرَْأةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ .6

 . لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ
   الْخُلُقُ الْمَذْمُومُ مِنْ ثِمَارِ الْجَهْلِ .7
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان تركته انتفعت به وإن أقمته  .  8

  كسرته، وفى حديثٍ أخر استمتعت به
رَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ َأبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُ لَا  عَنْهُ عَنْ َأحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَ.  9

  مَا تَحْمِلُونَ  لَا يَحْتَمِلُونَ النَّاسَ  تَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَ
عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا  أَيُّمَا امْرََأةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ   وَ قَالَ النَّبِيُّ ص .10

  حَسَنَةٌ وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيَْها غَضْبَانُ. 

حراني،(است   شعبه  مدارا و  12)1984/  1404ابن  از  فرد    ،هدف  جذب 
نقط  رسيدنبراي   است  مطلوب    ة به  شده  ، پورفردي (بانكمعرفي 
در    .)1397/2018نفيسي،  ؛  1392/2013 بار  سه  (درأ)  مدارا،  مهموز 

، «درأ» را  13است كه راغب اصفهاني در هر سه آيهقرآن كريم آمده  
هاي به «دفع كردن» معنا كرده و نيكي كردن را هم موجب دفع بدي

؛ به نقل  1992/  1412احتمالي ديگران دانسته است (راغب اصفهاني،
توحيدنژاد،   (  .)1392/2013از  دارد  قرار  عقل  جنود  در  ابن  مدارا 

روايتي14)1993/  1413بابويه، بنابر  علـي  از    و  (ع)  اميرالمؤمنين 
خوش  و    15)1373/1990آمدي،  (پوشي  چشم، و نيز  سازگاري و تحمل

بنابراين، مطابق   .16)1373/1990آمدي، است (گمانى از اخالق عاقالن  
. )1397/2018(نفيسي،  هاي گوناگوني دارد  متون اسالمي مدارا جنبه 

تحميل امور به  گر عبارت است از:  عدم  هاي هر همسر مداراويژگي
همديگر، صبر و شكيبايي، تسهيل رشد همديگر، و نيز دفع بدي به 

  خوبي(احسان). 
مي نشان  پژوهشي  ادبيات  مقياسبررسي  براي دهد  اندكي  هاي 

كروسكي و  سنجش مدارا در روابط بين فردي وجود دارد. تون، مك 
) اختالف1998ريچماند  در  مدارا  مقياس  اصالح  و  بازبيني  با  ا  هنظر) 

)TFDS (17  ،ناتسون، مك كروسكي، ناتسون و هورت)و بدون  1979 (
هايي از قبيل پايايي توسل به تحليل عوامل و صرفاً با گزارش ويژگي 

ماده  پانزده  عمومي  مقياس  يك  همگرا،  روايي  سنجش و  براي  اي 
زناشويي)  روابط  بافت  در  (نه  فردي  بين  روابط  بافت  در  مدارا  ميزان 

بودن اين مقياس بر فرهنگ غير ديني و مرتبط    تهيه كردند. وابسته 
از محدويتنبودن ماده  آن به بافت زندگي زناشويي  هاي عمدة  هاي 

اين مقياس است. همانگونه كه در بخش مقدمه توضيح داده شد، سازة  
ريشه در مذهب دارد و مطابق متون اسالمي سازه مدارا  مدارا اساساً 

جنبه  با  سازه  است،  يك  گوناگون  سازه هاي  عاملي  نه  تك  اي 
 ) نيز  2011/ 1390). جهانگيري و افراسيابي (2018/ 1397(نفيسي،

  مدارا  مقياسي را براي سنجش  18براساس فرهنگ غير ديني و سكوالر

  . وَ نِعْمَ وَزِيرُ الرِّفْقِ الصَّبْر 11
جَنَاِح الرَّحْمَةِ وَ الرِّفْقُ بِمُسِيئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ  وَ َأمَّا حَقُّ َأهْلِ مِلَّتِكَ عَامَّةً فَإِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ نَشْرُ  .12

  اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ .. 
  )54(قصص، نفِقُونَُأوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُ .13
  )22(رعد/وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ُأولئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ...

  )8(نور،تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبينَوَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ َأنْ 
  للنّاس   مداراة أشدّهم النّاس  أعقل .14
  و نصفه تغافل   . و إن العاقل نصفه احتمال15
  اَلظَّنُّ الصَّوابُ مِنْ شيَمِ اُولِى االَلْبابِ. 16

17. Tolerance For Disagreement Scale 
18. Secular 
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اعتبار                                                 و همكاران  مهرخجسته و    اس يمق   يابيساخت 

ها تهيه كردند كه  هاي سني و جنسيتي در خانواده در دو حيطة تفاوت
زن و    هاي اين مقياس نيز مرتبط با مدارا در بافت زندگي مشتركماده 

 ) عمادي  همچنين،  نيست.  با 1393/2014شوهر  پژوهشي،  در   (
گيري از معاني لغوي و تعاريف علماي اخالق، در قالب مقياسي  بهره 

مدارا  شاخص از  اعم  كه  كرده  تهيه  را  همسران  روابط  در  رفق  هاي 
ويژگي براساس  مقياس  اين  رواناست.  تحليل  هاي  نظير  سنجي، 

پايايي  1عوامل ارزيابي  سازه   2و  روايي  آن    3و  سازندة  و  نشده  ساخته 
به گزارشي از روايي صوري  آن بسنده كرده است. با توجه به    4صرفاً 

كه، مقياسي در زمينة مدارا در روابط همسران به طور كلي در داخل اين
ابزار هاي موجود سمت و سوي غير  و خارج كشور وجود ندارد و نيز 
به  توجه  با  همچنين  دارند.  اسالم    اسالمي  دين  كه  نقشي  و  اهميت 

براي مدارا در غني كردن زندگي زناشويي قائل است. هدف پژوهش 
ساخت  اعتبار  5حاضر  روابط   6يابيو  در  مدارا  سنجش  براي  مقياسي 

  همسران مبتني بر رويكرد اسالمي بود. 
  روش 

جامعة آماري اين تحقيق شامل زنان و مردان متأهل ساكن شهر  
بود. حجم نمونة تحقيق در مطالعة دوم (مرحلة    97- 96سالاهواز در  

مقدماتي مورد استفاده   هاي مقياستحليل عاملي) براساس تعداد ماده 
شركت كننده) تعيين   10ماده و به ازاي هر ماده تعداد  56در تحقيق (

اي تصادفي بود. با توجه به اينكه شهر  گيري به شيوة خوشه شد. نمونه 
شود، در هر منطقه از بين  نطقة شهرداري تقيسم مياهواز به چهار م

ها و مراكز خريد) به روش تصادفي ساده هاي تفريحي (پارك خوشه 
  ) خريد  مركز  خوشه  يك  و  پارك)  يك   ) تفريحي  مركز  خوشه  يك 
فروشگاه زنجيره اي) انتخاب و در ايام هفته سه روز به طور تصادفي 

  شد.خاب شده مراجعه ميمعين و به مركز تفريحي و مركز خريد انت
از سودار شدن نمونه بود    يريهفته جلوگ  اميا  يهدف از انتخاب تصادف

  گريكنندگان روز دروز با شركت  كيكنندگان  نداشت شركت  يليو دل
) بر اساس دوم  سنده يپژوهشگر( نو.  داشته باشند  ياتفاوت قابل توجه 

ر خوشه در همالك هاي ورود، به زنان و مردان متاهل و دردسترس  
كه داوطلب شركت در پژوهش بودند مراجعه    )،  ديمركز خر  اي(پارك  

و دعوت مي شد تا نسبت به تكميل پرسشنامه ها در منزل  اقدام و  
پرسشنامه هاي  تكميل شده را از طريق پست الكترونيك يا انواع پيام 

همچنين براي ايجاد انگيزه و متعهد   رسان ها به پژوهشگر ارسال كنند.
 

1. Factor analysis 
2. Reliability 
3. Construct validity 
4. Face validity 
5. Development 

ها به همكاري صادقانه و پاسخگويي به پرسشنامه به  كردن آزمودني
كامل شركت  ،طور  تعداد  شد.  گرفته  بهره  هديه  دادن  در كننداز  گان 

(پايايي اول   40نفر (  80سنجي مقدماتي)  7پژوهش حاضر در مطالعة 
مرد متأهل) بود. اين مطالعه به منظور اطمينان از قابل فهم    40ن وز

ي مقياس و تعيين پايايي اوليه  بود و به مدت يك ماه  هابودن ماده 
 560در مطالعة دوم (تحليل عاملي)  گان  كنندتعداد شركتطول كشيد.  

مرد متأهل) بود. اين مطالعه با هدف تعيين ساختار    280زن و  280( نفر
 گان كنندتعداد شركتها بود و حدود پنج ماه طول كشيد.  عاملي داده 

(تع سوم  مطالعة  همگرادر  روايي  و  50( نفر  100)    8يين  مرد    50زن 
متأهل) بود، اين مطالعه با هدف تعيين روايي همگراي مقياس انجام 
چهارم   مطالعة  در  كنندگان  شركت  تعداد  كشيد.  طول  ماه  دو  و  شد 

مرد متأهل)    15زن و    15نفر (  30)  9(تعيين پايايي به روش بازآزمايي
زماني   فاصلة  با  كه  ان  14بود  تعيين  روز  مطالعه  اين  هدف  شد.  جام 

پايايي باز آزمايي مقياس بود. تعداد شركت كنندگان در مطالعة پنجم  
مرد متأهل) بود.   184زن و    185نفر (  369)  10(تحليل عامل تأييدي

هدف اين مطالعه آزمون ساختار چهار عاملي مقياس مدارا بود كه به  
مونه عبارت بودند از: مدت پنج ماه طول كشيد. شرايط ورود افراد به ن

. عدم مراجعه به  3. داشتن فرزند  2. داشتن تحصيالت حداقل ديپلم  1
دادگاه  يا  اختالف  حل  طول  شوراي  در  زناشويي  اختالفات  براي  ها 

مشترك   تجربه  4زندگي  داشتن  از    5.  بيش  يا  زندگي   5سال  سال 
هاي  مشترك (تجربه كردن اختالفاتي در زندگي مشترك). اين مالك

د در ابتداي آشنايي محقق با داوطلبِ شركت در تحقيق، در قالب ورو
هاي ورود،  مصاحبه پرسيده و پس از اطمينان پژوهشگر از تأمين مالك

  شد. مراحل اجراي پرسشنامه دنبال مي
  ابزارهاي پژوهش

تهية  مدارا در روابط همسران،    سمقيا  ساخت  جهت   مگا  نخستين
كتب   از  استفاده  با  اوليه  و مقياس  احاديث  قرآن،  (آيات  ديني  مرجع 

هاي مفسرين) بود. آيات قرآن و روايات معصومين با جستجو  ديدگاه 
و طبق    5/3در كتابخانه ديجيتال نور و نرم افزار جامع االحاديث نور  

؛  1994؛ ابن منظور،1984؛ ابن فارس،1989نظر اكثر لغويون (فراهيدي،
، درأ، مدارأه،  ة هاي مدارا، المدارا ) با كليدواژه 2013نژاد،  به نقل از توحيد

فارس  ،شه ير عرب  يمعادل  معادل  واژگان   يو  از  و  هستند  مدارا  واژه 
ل رفق،  همچون  متضاد  و  تم  ن، يمشابه  با    زيمداهنه  چون  شد  داده 

6. Validation 
7. Reliability 
8. convergent validity 
9. Test-retest  
10. Confirmatory factor analysis 
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مورد استفاده قرار گرفتند.    -دهنديمدارا معنا م  زا  يجدا  يظرافت خاص
را جستجو و   ثي و احاد  اتيها آ دواژه يصورت كه با وارد كردن كل  نيبد
گردآوري آيات و احاديث با رسيدن به مرحلة اشباع  دادند.  ي م  شينما

افراد   اريدر اخت  ث يو احاد  اتيكامل آ   ة سپس مجموعبه پايان رسيد.  
و مشاوران خانواده قرار داده شد. پس   ينيد  نيصاحب نظر و متخصص

مربوط به مدارا    ثيو احاد  اتيآ  ني مربوطه، از ب  ثيو احاد  اتيآ   دأيياز ت
  ي اسيس  ن،يمشترك زوج  يكودك، زندگ  تيمختلف (ترب  يهاوزه در ح

  دهيمشترك بودند برگز  يكه مرتبط با بافت زندگ  يثيو احاد  اتيو ...)  آ 
موارد در  و   يشدند.  نظر  صاحب  افراد  نظر  از  داشت  وجود  ابهام  كه 

سعي شد كه    هادر طي فرايند توليد ماده .  شديمتخصص بهره گرفته م
ها به  شود و همة ماده در هر ماده تنها به يك مسئلة خاص پرداخته  

با هم همسو و مطابق باشند و نيز جمالت   شتندلحاظ موضوعي كه دا
ساده، كوتاه، مختصر و زبان جمالت براي پاسخگويان مورد نظر آشنا  

شد و با    يماده طراح  73نخست  ).  1997،  هينكين، تراسي و انزباشد (
  ي و مبهم تكرار  ماده   13حدود    آن توسط پژوهشگران  ي مجددنيازبب

و اجازه دادن، اجتناب    رشيپذهاي  ها ناظر بر بخشند. ماده حذف شد
تغ توانا  ر يناپذرييتغ  يها يژگيو  ر يياز  گرفتن  درنظر  هاي  ييهمسر، 

امور به    لياز تحم  زيپره  ،يتحمل، تاب آور  ،ييبايهمسر، صبر و شك 
  ل يتسه  ،يعذر و  فتنريهمسر و پذ  ياز خطاها  يپوش چشم  ،يگريد

با   ار  يگذشت، بد  ،ياز مقابله به مثل كردن و تالف زيرشد همسر، پره
ندادن  يبد به پاسخ  همسر  نظرات  به  توجه  همسر،  از  خواهي  نظر   ،

جهت تعيين روايي صوري، با هدف محاسبة  هنگام اختالف نظر بودند.  
همة   ماده،  تأثير  (ماده شاخص  مقدماتي  مقياس  پيشنهادي    60هاي 

اختيار   در  جداگانه  طور  به  تخصصي   8ماده)،  پنل  اعضاي  از  نفر 
شد.   داده  قرار  خانواده)  مشاوران  و  روانشناسان  و  ديني  (متخصصان 

قابل قبول واقع   5/1محاسبه شد و امتيازهاي باالي  1امتيازهاي تأثير 
آماده شد. به منظور تعيين  هاي مقياس براي مراحل بعدي  گرديد و ماده 

محتوايي روش  2روايي  از  و  مقياس  بهر  چادويك،  پيشنهادي  هاي 
) (1982آلبركت  الوشي  و  از1975)  نيز  و  روايي    )  نسبي  ضريب  دو 

در   .داستفاده ش  4  (CVI)وايي  و شاخص روايي محت   CVR  3)(وا  محت
راهنمايي  براساس  پژوهش  اورمروداين  و  ليدي  براي 2001(  5هاي   (

ها ماده   ،هاتر پاسختسهيل روند پاسخگويي و برخورداري از طيف وسيع
ضروري است،   =اي ليكرت (كامالً موافق و موافقدرجه   5در طيف  

 
1. Impact Scores  
2. Content Validity 
3. Content Validity Ratio 
4. Content Validity Index 
5. Leedy, & Ormrod 

مخالف و  مخالف  كامالً  نيست،  الزم  اما  است  مفيد  ندارم   =نظري 
نفر با توجه به اهداف از    8حداقل   ضرورتي ندارد) تنظيم شد و تعداد

انتخاب شدند كه در نهايت   ش تعيين شده از اعضاي پنل تخصصيپي
امتيازات  و  تكميل  تخصصي  پنل  اعضاي  توسط  پرسشنامه 

مخالفپاسخ و  مخالف  (كامالً  ندارم2=دهندگان  نظري  كامالً  1=،   ،
) محاسبه شد. نهايتاً محاسبات با استفاده از نرم افزار  0=موافق و موافق

اكسل شد.  6مايكروسافت  فرمول    انجام  اساس  بر  ها   CVRپاسخ 
انطباق داده شد.   "   CVRدر مورد    يريگم يتصم  "محاسبه و با جدول

CVR  بودند و مورد قبول   85/0ماده باالتر از    4ها به جز  ماده   يتمام
داشتند   رارق  75تا    55  يآنها در دامنه     CVRماده كه    4واقع شدند.  

همچن شدند.  گذاشته  فرمول    نيكنار  روا    CVIبراساس    ييشاخص 
تر  نييماده كه پا  4ها به جز  ماده   يها محاسبه شد و تمامماده   يمحتوا

قرار گرفتند. بر اساس    رشيبودند مورد پذ  0/  79از مقدار قابل قبول  
 بود.  0/ 85مقدار قابل قبول  يسوال 56 يمحتوا ييشاخص روا ج، ينتا

دريهمچن ابتداي   ن  اعضا   مقياسدستورالعمل  تخصصي از  پنل   ي 
  كامالً «يا   »مخالف«كه نظر آنها    هاييماده مورد   خواسته شد تـا در

ارا مخالف» را  خود  اصالحي  نظرات  نمايندئاست    ت ـيافدر  اـب.  ه 
  با   تحقيق  ليه او   پرسشنامة   نهايي  اتتغيير  لعماو ا  هانآ   يها ردخوزبا

مخالفم) تا نمره    1از نمره    تليكر  ايدرجه   5  طيف (كامالً    5(كامالً 
،   . دـش  تهيهموافقم)   اوليه  مقياس  محتوايي  روايي  تأييد  از  كار    پس 

مطالعة مستقل انجام   5هاي روانسنجي مقياس نهايي درارزيابي ويژگي 
  ع ـيزتو  فرم مقدماتي مقياس بين اعضاي نمونه،  ،مطالعة اولدر  گرفت.  

سنجيد   و آن  مقدماتي  شد.پايايي  دومدر    ه  ساختار    ، مطالعة 
اكتشافي 7عاملي عوامل  تحليل  از  استفاده  با  شد 8مقياس  در   .بررسي 

مطالعه سوم روايي همگراي مقياس مدارا و در مطالعة چهارم، پايايي 
كه   صورت  اين  به  شد.  ارزيابي  بازآزمايي  روش  از  استفاده  با  مقياس 

آدرس ايميلي از    پس از توزيع مقياس در مرحلة اول شماره تماس و
داوطلبان دريافت و در روز چهاردهم همان مقياس جهت تكميل براي 

در  شد.  ارسال مي  هااز طريق پست الكترونيكي يا انواع پيام رسان آنان  
گيري از تحليل عامل  عاملي اين مقياس با بهره   4مطالعة پنجم ساختار  

 عاملي آن تأييد شد. 4مدل  9بررسي و برازندگي  تأييدي

  ها يافته
  پس از تهية فرم اولية مقياس مدارا در روابط همسران و انجام

6. Microsoft Office Excel  
7. Factorial structure 
8. Exploratory Factor Analysis 
9. Fitness 
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ويژگي ارزيابي  محتوايي،  روايي  بررسي  و  ادبي  هاي  ويرايش 
 5اي مقياس مدارا در روابط همسران، در  ماده   56سنجي نسخة   روان

مطالعة مستقل انجام شد كه در ادامه نتايج آن به تفصيل مورد بحث 
  اهد گرفت.و بررسي قرار خو

 مطالعة اول: پايايي سنجي مقدماتي مقياس 

براي اطمينان از دقيق بودن مقياس تهيه شده قبل از انجام تحليل  
  نفري بررسي شد. در اين مطالعه  80اي  عوامل، پايايي مقياس با نمونه 

سال   83/8و    53/57ميانگين و انحراف استاندارد سن زنان به ترتيب  
  03/9و    33/59به ترتيب   و ميانگين و انحراف استاندارد سن مردان

سال بود. ميانگين و انحراف استاندارد مدت زندگي مشترك زنان به  
مدت 56و    33/25ترتيب   استاندارد  انحراف  و  ميانگين  نيز  و  سال   /

سال بود. همچنين   28/10و  22/   83ان به ترتيبزندگي مشترك مرد
  60/14ميانگين و انحراف استاندارد ميزان تحصيالت زنان به ترتيب  

به  13/2و   مردان  تحصيالت  ميزان  استاندارد  انحراف  و  ميانگين  و   ،
مقياس بود  07/2و    35/14ترتيب   پايايي  ضريب  مطالعه  اين  در   .

  حاسبه شد.م  0/ 93 1مقدماتي به روش آلفاي كرونباخ 
روابط    مطالعة دوم: تعيين ساختار عاملي مقياس مدارا در

 همسران

نمونه  با  دوم  مطالعة  پايايي   560اي  در  و  عاملي  ساختار  نفري 
ميانگين و انحراف استاندارد سن    مقياس بررسي شد. در اين مطالعه

سال و ميانگين و انحراف استاندارد سن   51/6و    47/ 38زنان به ترتيب  
سال بود. ميانگين و انحراف استاندارد   31/7و    87/49مردان به ترتيب  

/ سال و نيز ميانگين  55و    20/22مدت زندگي مشترك زنان به ترتيب  
و    63/28ان به ترتيب  و انحراف استاندارد مدت زندگي مشترك مرد

سال به دست آمد. همچنين ميانگين و انحراف استاندارد ميزان   25/12

ترتيب   به  زنان  انحراف 91/2و    70/14تحصيالت  و  ميانگين  و   ،
  اى بر  بود.  35/2و    71/14استاندارد ميزان تحصيالت مردان به ترتيب

آز نمونه    ة ازندا  دنبو   مناسب  يابىارز ري  ـيگه ـنمون  ت ـكفاي  ن وـماز 
KMO  2 ت  ـ كفاي  نوـ م. آزدـش  ده تفاـسا  3تـتلربا  تـيوكر  ن وـمآز  و

  اين مقدار   ه ـك  دـش  به ـمحاس  0/ 93  مقياس مدارا  اي بر  بردارينمونه 
به   ها است و نشان دهندة سودمندي تحليل عوامل بر داده 1نزديك 

و 2017(بشليده،   معناداري   بارتلت  تـيو كر  نموآز  نتيجة   )  سطح  با 
  اي رـب  هاداده داد    نمحاسبه شد. نتايج نشا  60/16449) برابر با  001/0(
  باشد.مناسب مي امليـع  لـتحلي ماـنجا

مدارا در روابط همسران از روش   اسيمق  يساختار عامل  ن ييتع  يبرا
هاي جهت استخراج عوامل و ماده   استفاده شد.  يعامل اكتشاف  ليتحل

 5و چرخش آزمايشي   4هاي اصلي ي تحليل مؤلفه نهايي مقياس از شيوه 
واريماكس  نوع  يك    6از  ساخت  منظور  به  همچنين  و  شد  استفاده 

تعيين نقطه برشي  مورد   721/0حداقل    8بار عاملي   7مقياس كوتاه با 
ميان  9افتهبر اساس ماتريس همبستگي چرخش ي  .بررسي قرار گرفت 

هاي مربوط  ماده   ،(TSRS)هاي مقياس مدارا در روابط همسران  ماده 
گذاري هر عامل انجام شد. با استفاده از  به هر عامل شناسايي و نام

ساختار عاملي مقياس مشخص گرديد. جدول بارهاي    10آزمون اسكري
استخراج شد    (TSRS)براي مقياس مدارا در روابط همسران    11عاملي

مورد نظر   عاملي براي مقياس  4). در اين پژوهش ساختار  2(جداول  
مناسب تشخيص داده شد و بارعاملي هر ماده مشخص گرديد. مقدار 

گزارش شده    1ويژه و واريانس تبيين شده توسط هرعامل در جدول  
و 12طريق روش همساني دروني  از   TSRSاست. جهت محاسبه پايايي  

نيز بهره گرفته شد كه ميزان آن براي عامل    13از ضريب آلفاي كرونباخ 
دوم64/0اول عامل  سوم  69/0،  عامل  چهارم74/0،  عامل  به    61/0، 

بخش هستند.دست آمد كه همگي اين ضرايب رضايت
 

 (TSRS)هاي ساختار عاملي مقياس مدارا در روابط همسران . مشخصه 1جدول 

 مقدار ويژه   درصد واريانس   درصد تجمعي   تعداد ماده   نام عامل   عامل 

 همدلي و پذيرش همسر  99/6  08/16  08/16  6 1  
  2  كنترل هيجاني وصبر و تحمل   81/6  13/14  21/30  6
5  43/41  22/11  13/5    3  تسهيل فرايند رشد و شكوفايي همسر 
  4  احسان و گذشت نسبت به همسر   06/4  13/9  56/50  3
 ‐  كل   99/22  56/50  56/50  20

 
1. Cronbach's alpha 
2. Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3. Bartlett Test of Sphericity 
4. Principle Component Analysis 
5. Iteration 
6. Varimax 
7. Break Point 

8. Loading 
9. Rotated correlation  matrix 
10. Scree Test 
11. Factor loadings 
12. Internal consistency  
13. Cronbach's Alpha 
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جدول   نتايج  به  توجه  ترتيب    1با  به  شده  استخراج  عامل  چهار 
TSRS ماتريس عاملي چرخش يافته   2كنند. در جدول  را تبيين مي 

ديني   واريماكس رويكرد  بر  مبتني  همسران  روابط  در  مدارا  مقياس 
 درصد واريانس  56/50و در مجموع 13/9، 22/11، 13/14، 08/16

 آورده شده است. 

  
 ) TSRS(. ماتريس عاملي چرخش يافته واريماكس مقياس مدارا در روابط همسران 2جدول 

ل 
عام

ي 
رها

با
4

 

ي 
رها

با
ل  

عام
3  

ل 
عام

ي 
رها

با
2  

رها 
با

لي
عام

ي 
1

 

 هاي عامل ماده 

شماره ماده در  
س 

مقيا
 

 7  خود را به جاي همسر قرار دادن به هنگام اختالفات   798/0      
      770/0   3  توجه به نظرات همسر در امور مربوط به وي 
       2  هاي همسر در نظر داشتن توانايي   762/0
       9  هاي ديگر وي هاي مثبت همسر با وجود ناخوشايند بودن برخي ويژگي ويژگي توجه به    743/0
       15  اجتناب از تعبير منفي صفات ناخوشايند همسر  733/0

 در نظر گرفتن شخصيت منحصر به فرد همسر در تعامل با وي   722/0       1 

   
776 /  
778/0   

  پرهيز از واكنش به همسر قبل از آگاهي از موضوع 
  هيجانات در مقابل رفتارهاي ناخوشايند همسر كنترل 

11  
12  

      10  هاي همسر حفظ ظاهر در مقابل بد اخالقي     753/0
    748/0      14  پرهيز از بدخلقي نسبت به همسر به هنگام بروز مشكل در ارتباط با وي 

   
726/0  
721/0   

  كنترل خشم به هنگام عصبانيت همسر 
  همسر براي رسيدن به اهداف خود به هنگام اختالفات اجتناب از تحت فشار قرار دادن 

8  
4  

  762/0        16  تقويت انگيزة همسر براي اصالح رفتار اشتباه، با پذيرفتن عذر وي 
  748/0        18  خودداري از سرزنش همسر به خاطر اشتباهات وي در زندگي مشترك 
  753/0        19  همسر به هنگام اختالفات هايتوجه به خواسته 
  748/0        17  تري به هنگام بروز اختالفات كمك به همسر براي درنظر گرفتن شرايط از ديد وسيع 
  744/0        20  تري فراهم نمودن زمينه براي همسر جهت داشتن رابطة عاطفي و جنسي مناسب 
799/0          13  توزي نسبت به همسر عدم كينه 
772/0          5  رفتاري با همسر، حتي اگر برخي رفتارهايش ناخوشايند باشد خوش 
746/0          6  دلسوزي نسبت به همسر حتي در اختالفات 

  
در   مدارا  مقياس  همگراي  روايي  سنجش  سوم:  مطالعة 

  هاي آنو مؤلفه  ( TSRS)روابط همسران 
نفري    100اي  ها با نمونه در مطالعة سوم همبستگي بين مقياس

  16/61ميانگين و انحراف استاندارد سن زنان به ترتيب  بررسي شد كه  
  44/8و    20/57سال و ميانگين و انحراف استاندارد سن مردان    20/8و  

سال بود. ميانگين و انحراف استاندارد مدت زندگي مشترك زنان به  

 
1. Trait Forgivingness scale 

سال و نيز ميانگين و انحراف استاندارد مدت   14/9و    30/31ترتيب  
  سال، و همچنين   96/10و  76/24زندگي مشترك مردان به ترتيب 

  
  08/14ميانگين و انحراف استاندارد ميزان تحصيالت زنان به ترتيب  

، ميانگين و انحراف استاندارد ميزان تحصيالت مردان به ترتيب  56/4و  
   TSRS توان تفسير نمود كه بود. بر اساس نتايج مي  96/2و    76/14

نتايج    3جدول   مناسبي برخوردار است. با توجه به   از روايي همگراي
ميزان رابطة مدارا در  آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي محاسبه 

مهر، كرايي  ؛ خجسته TFS1گذشت صفت (  با مقياسروابط همسران  
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مهر  ؛ خجسته BEAS1) مقياس صفت همدلي باتسون (2009و رجبي،  
؛ خجسته مهر،  SDPT2(  فهمي خودمقياس ديدگاه )  2009و همكاران،  

عباسروشن و  توافق2016پور،  روان  آزمون  پرسشنامة   3جويي )  از 
) عاملي  پنج  نئو  حقPI-NEO4شخصيتي  آشتياني،  2011شناس،  ؛  ؛ 

مهر،  ؛ خجسته 5RMSSH) مقياس سبك زناشويي ديني مردان (2009
سوداني،   و  زنان(2015رضايي  و   (6RMSSW خجسته و  ؛  مهر 

  ). p>٠١/٠(حاكي از رابطة مثبت و معنادار بود )  2015همكاران، 

 
 

  
 هاي مدارا در روابط همسران با گذشت صفت، همدلي، ديدگاه فهمي، توافق جويي، سبك زناشويي ديني مردان و زنان . ضرايب همبستگي مؤلفه 3جدول  

 همسران مدارا در روابط  

 مقياس ها 
عامل احسان و گذشت   كل 

  نسبت به همسر 
عامل رشد و  

  شكوفايي همسر 
عامل كنترل هيجاني و  

  صبر و تحمل 
عامل همدلي و پذيرش  

  همسر 
49/0  29/0  39/0  23/0   گذشت صفت   47/0

68/0  61/0  45/0  46/0  39/0    همدلي 
63/0  52/0  46/0  34/0    ديدگاه فهمي   43/0
65/0  42/0  50/0  40/0  49/0    توافق جويي 
83/0  58/0  55/0  49/0  68/0    سبك زناشويي ديني مردان 
  سبك زناشويي ديني زنان   65/0  70/0  74/0  70/0  72/0

  01/0معني داري در سطح<P 
 

  بازآزمايي هاي آن به روش مطالعة چهارم: پايايي مقياس مدارا در روابط همسران و مؤلفه
  96/7و    25/61نفري محاسبه شد. ميانگين و انحراف استاندارد سن زنان به ترتيب    30ايبا نمونه   پايايي اين مقياس با استفاده از روش بازآزمايي

سال بود. ميانگين و انحراف استاندارد مدت زندگي مشترك زنان به ترتيب    11/8و    72/57سال و ميانگين و انحراف استاندارد سن مردان به ترتيب  
به دست آمد. همچنين ميانگين و  سال  47/6و    39/29ف استاندارد مدت زندگي مشترك مردان به ترتيب  سال و نيز ميانگين و انحرا  98/7و    67/31

 81/2و    56/14، و ميانگين و انحراف استاندارد ميزان تحصيالت مردان به ترتيب  77/1و    33/16انحراف استاندارد ميزان تحصيالت زنان به ترتيب  
آمده براي و 73/0، براي عامل كنترل هيجاني و صبر و تحمل  62/0عامل همدلي و پذيرش همسر    بود. ضرايب بازآزمايي به دست  ، عامل رشد 

  محاسبه شد كه همگي اين ضرايب رضايت بخش هستند. 80/0، و عامل احسان و گذشت نسبت به همسر  71/0شكوفايي همسر 
  تأييدي  ملعا مطالعة پنجم: بررسي ساختار چهار عاملي مقياس با استفاده از روش تحليل

سال و انحراف استاندارد سن آنها به ترتيب    58/15و    31/59نفر بود. ميانگين سن زنان و مردان به ترتيب   369نمونة آماري مطالعة پنجم شامل  
آنها به ترتيب و نيز انحراف استاندارد مدت زندگي مشترك    47/11و    92/12بود. ميانگين مدت زندگي مشترك زنان و مردان به ترتيب     85/8و    47/8
 ميانگين و انحراف بود. همچنين  36/7و  47/8

به دست آمد.    2/ 17و    85/14ميانگين و انحراف استاندارد ميزان تحصيالت مردان    ، و33/2و    65/14استاندارد ميزان تحصيالت زنان به ترتيب  
. بر اساس نتايج تحليل مورد آزمون قرار گرفت7موس ايبه دست آمد با استفاده از نرم افزار    ياكتشاف  يعامل  ليكه از تحل  ياه ياول  يمدل و ساختار عامل

عامل مورد مطالعه در مدل تحقيق اثر خود را به شكل معناداري نشان دادند. لذا ساختار مدل حاضر داراي زيربناي قابل قبولي از نظر   4عامل تأييدي،  
 عاملي مقياس مدارا در روابط همسران نمايش داده شده است.  4ل تأييدي براي ساختار مدل تحليل عام 1در تصوير  آماري است.

  

 
1. Batson Empathy Adjective Scale (BEAS) 
2. Self-Dyadic Perspective-Taking (SDPT) 
3. agreeableness 
4. NEO Personality Inventory 

5. Religious Marital Style Scale for wives 
6. Religious Marital Style Scale for Husbands 
7. Amos  
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  . مدل تحليل عامل تأييدي براي مقياس مدارا در روابط همسران1صوير ت
  

) دو  خي  مقدار  پژوهش  اين  ساختار  2χدر  در  مقياس    4)  عاملي 
در   همسران،  مدارا  (  96/394روابط  آمد  دست   ,  ٠٠١/٠به 

p١۶۴df=(كاي مجذور  شده  هنجار  شاخص  مقدار  همچنين   .3  
)df/

2χ  (41/2    عاملي مقياس مدارا    4است كه نشانگر برازندگي الگوي
برآورد خطاي  مربعات  ميانگين  ريشه  مقدار  پژوهش،  اين  در    4است. 

)RMSEA  ،(062/0  اسب ساختار محاسبه شد كه گوياي برازندگي من
داده   4 با  است.عاملي  برازش  ها  نزديكي  احتمال  مقدار  به  توجه  با 

(Pclose)  311/0    درصد    90است و فاصله اطمينان    05/0كه بزرگتر از
  089/0و    021/0در جامعه در دامنه    RMSEAتوان مطمئن بود كه  مي

،  1ايمدل شامل برازش مقايسه   هاي برازندگيقرار دارد. ديگر شاخص
و ريشه استاندارد باقي مانده    3، نيكويي برازش  2نيكويي برازش انطباقي
ميانگين   =٩٣/٠GFI=AGFI,٩٠/٠=CFI,٩١/٠(  4مجذور 

،٠٧١/٠SRMR= نيز نشان دهندة برازندگي مناسب مدل هستند. در (
 س  عاملي مقيا  4هاي پژوهش، ساختار توان گفت كه يافته نتيجه مي

 نتيجه تحليل  4كنند. در جدول مدارا در روابط همسران را تأييد مي

عاملي مقياس مدارا در روابط همسران نشان   4عامل براي ساختار  
 شده است. داده 

 

 

  عاملي مقياس مدارا در روابط همسران 4مدل براي ساختار  هاي برازندگي. شاخص4جدول 
2χ  p,df  /df  هاشاخص 

2χ GFI  AGFI  CFI  RMSEA  SRMR PCLOSE 

  311/0  071/0  062/0  91/0  90/0  90/0  41/2  164,001/0  96/394  نتايج
  

گيري مقياس مدارا در روابط  نيز پارامترهاي مدل اندازه   5در جدول  
پارامتر  مقادير  است.  شده  ارائه  تأييدي  عامل  تحليل  در  همسران 

، توان باالي متغيرهاي مشاهده شده،  5ذكر شده در جدول    Bاستاندارد  
 

1. Comparative Fit Index (CFI) 
2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)   
3. Goodness of Fit Index (GFI) 
4. Standardized root mean square residual (CRMR) 

روي متغير مكنون (همدلي و پذيرش همسر، كنترل هيجاني و صبر و  
فرا تسهيل  گذشت تحمل،  و  احسان  و  همسر  شكوفايي  و  رشد  يند 

دهد. عالوه بر آن، مقادير نسبت بحراني  نسبت به همسر) را نشان مي
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ها است. تمام بارهاي عاملي ، حاكي از معناداري تمام آن2بزرگتر از  
باالتر    هامعنادار بوده و ارزش عددي آن  P  001/0موجود در سطح  

عاملي مقياس مدارا   4است كه بيانگر برازش مناسب الگوي    3/0از  
) ضريب  كمترين  ماده  46/0است.  به  متعلق  ضريب  15)  بيشترين  و 

دهند  ها نشان مياست. در مجموع اين يافته   14) متعلق به ماده  74/0(

ماده مقياس مدارا در روابط همسران به صورت قابل   20كه هر كدام از  
هاي همدلي و پذيرش همسر، كنترل هيجاني و صبر و املقبولي ع

گذشت  و  احسان  و  همسر  شكوفايي  و  رشد  فرايند  تسهيل  تحمل، 
 كنند. گيري مينسبت به همسر را اندازه 

 

  
  گيري مقياس مدارا در روابط همسران در تحليل عامل تأييدي. پارامترهاي مدل اندازه 5جدول 

  S.E ( P( خطاي استاندارد  )B( پارامتر استاندارد   ) b( برآرود پارامتر  ماده  عامل 

  001/0  0  73/0  1  1  همدلي و پذيرش همسر 
  001/0  07/0  63/0  80/0  2  همدلي و پذيرش همسر 
  001/0  09/0  68/0  16/1  3  همدلي و پذيرش همسر 
  001/0  08/0  63/0  80/0  7  همدلي و پذيرش همسر 

  001/0  09/0  69/0  99/0  9  پذيرش همسر همدلي و 
  001/0  08/0  46/0  63/0  15  همدلي و پذيرش همسر 

  001/0  0  74/0  1  14  كنترل هيجاني و صبر 
  001/0  07/0  59/0  76/0  12  كنترل هيجاني و صبر 
 4 56/0 52/0 07/0 001/0 كنترل هيجاني و صبر 
  001/0  07/0  45/0  56/0  11  كنترل هيجاني و صبر 
  001/0  08/0  50/0  60/0  10  كنترل هيجاني و صبر 
  001/0  08/0  71/0  94/0  8  كنترل هيجاني و صبر 

  001/0  0  59/0  1  16  تسهيل رشد و شكوفايي 
  001/0  12/0  66/0  12/1  17  تسهيل رشد و شكوفايي 
  001/0  13/0  69/0  25/0  18  تسهيل رشد و شكوفايي 
  001/0  12/0  59/0  04/1  19  تسهيل رشد و شكوفايي 
  001/0  13/0  73/0  25/1  20  تسهيل رشد و شكوفايي 

  001/0  0  71/0  1  6  احسان و گذشت 
  001/0  12/0  69/0  03/1  5  احسان و گذشت 
  001/0  10/0  60/0  86/0  13 احسان و گذشت 

  

  بحث و نتيجه گيري
پژوهش بررسي ساخت و اعتباريابي مقياسي براي اين  محور اصلي  

سنجش مدارا در روابط همسران با رويكرد اسالمي بود. در اين پژوهش  
مقياس  عوامل،  تحليل  از  استفاده  سنجش  با  براي  روابط  ي  در  مدارا 

كه ضرايب پايايي و اعتبار    ه شدماده ساخت  20با    ) TSRSهمسران (
و  رضايت  داردبخش  روابط  عام  4.  درخورتوجهي  در  مدارا  براي  ل 

همدلي و پذيرش .  1  با توجه به تحليل عوامل به دست آمد:همسران  
تحمل.  2  ؛همسر و  صبر  و  هيجاني  و  .3  ؛كنترل  رشد  فرايند  تسهيل 

عامل    4اين    همسر.نسبت به    احسان و گذشت.  4  ؛شكوفايي همسر

 سهم  كنند.را تبيين ميرصد از واريانس مدارا در روابط همسران  د  /56
، كنترل هيجاني و صبر و تحمل  درصد08/16همدلي و پذيرش همسر  

درصد و 22/11تسهيل فرآيند رشد و شكوفايي همسر    درصد،13/14
همسر به  نسبت  گذشت  و  پژوهش  .  بودرصد  د  13/9احسان  با  نتايج 

سخنان معصومين و رهبران ديني  و    ) 35-  34:  41؛  34:  4(  وحي كالم  
بابويه، شع1993  /1413(ابن  ابن  حراني،  ؛  آمدي،  1404/1984به  ؛ 

؛ 2010  /1389؛ به نقل از اكبري، 1379/2000اي،  ؛ خامنه 1410/1990
هاي پيشين و پژوهش)  1992  /1410؛ طبرسي،  1987  /1407كليني،
؛ به نقل از  1991رلز و پرلز،  ؛ پ2013بترز و ويتنبرگ،  ؛  2016(انيل،  
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و  كوردووا ؛2017؛ كورول، 2014تنر،؛ 2014 /1393نعيمي و شريعتي،
خجسته 1998همكاران،   از  نقل  به  همكاران،؛  و   ؛2018/  1397مهر 

شريعتي،2004الوجي،   و  نعيمي  از  نقل  به  لندبرگ،   ؛2014  /1393؛ 
ع2017 خمبالي 2014  /1393مادي، ؛  ومحد  عبدالرحمن  ؛ 

همخواني    )2019؛ به نقل از ويتنبرگ،  2007؛ ويتنبرگ،  1392/2013،
عامل هاي  برخي از ماده شود.  احتمال تبيين ميبر اساس چند    دارد و
همسر  ،اول پذيرش  و  از:  عبارت  ،همدلي  به اند  را  همسر «خود  جاي 

وي» ،  گذاشتن» به  مربوط  امور  در  همسر  نظرات  به    و  «توجه 
كنند  معقول فكر  اگر زن و شوهر    .هاي همسر»«درنظرداشتن توانايي

(آمدي،    داشتاهند  ، اخالق پسنديده خويكديگر را درست بشناسندو  
) و زن را ريحان  34:  4قرآن  (  قهرماناسالم مرد را    .1)1410/1990

بابويه،( نكته  ) مي1993  /1413ابن  اين  و  ميداند  به  نشان  بايد  دهد 
؛ به نقل از اكبري،  1379/2000اي،  (خامنه توجه كرد  زن و مرد  طبيعت  
پيش از اين گفتيم، اگر زن و شوهر يكديگر    چنانكه ) و  1389/2010
در مواجهه با  نبرند، هاي يكديگر پيخوبي درك نكنند و به ارزشرا به 

مي بداخالقي  (آمدي،همديگر  از  1990  /1410كنند  نقل  به  ؛ 
ويژگي  .2)2013  /1392فقيهي، از  بيشتر  شخصيتي آگاهي  هاي 

لذ توانايي  زناشوتيكديگر،  زندگي  از  رضايت  و  افزايش بردن  را  يي 
). 1393/2014؛ به نقل از نعيمي و شريعتي،  2004دهد (الوجي،  مي

جنبه همچنين،   قابلتمامي  زوجين  روابط  ايجاد هاي  و  نيست  تغيير 
 .در افزايش روابط زوجين است  گامي بسيار مهم  از طريق مدارا  پذيرش

  شناخوشايند همسر  يشود كه فرد با رفتارهاپذيرش زماني ايجاد مي
و    شخود،  همسرش  راكه چ  ؛بپذيردها را  يا حتي آن  مدارا رفتار كند به  

در را  همكاران،    كوردووا(  كندمي  كروابطشان  از  1998و  نقل  به  ؛ 
افراد همدل نسبت به افكار،    ).2018/  1397مهر و همكاران،خجسته 

احساسات و تجربيات ديگران حساس هستند، بنابراين نگراني از رفاه 
آميز  هاي آنها، مانع از ابراز عقايد تعصبديگران و شناسايي گرفتاري 

؛ به  1983شود (ديويس،  آميز در برابر آنها مييا انجام اقدامات تبعيض
ويتنبرگ،   و  بترز  از  ه2013نقل  همچنين  رفتار  ).  محرك  مدلي 

). 2013؛ به نقل از بترز و ويتنبرگ،  2000دوستانه است (هافمن،  نوع
دوم تحمل  ،عامل  و  صبر  و  هيجانات  همچون ماده   ،كنترل  هايي 

«پرهيز از واكنش به همسر   و  «فروخوردن خشم به هنگام ناراحتي»
از موضوع»   آگاهي  از  بر ميقبل  . رسول خدا شكيبايي را  گيردرا در 

برابر   .3)1987  /1407(كليني،دانست  ميمدارا  رأس   در  خود  كنترل 

 
  الْخُلُقُ الْمَحْمُودُ مِنْ ثِمَارِ الْعَقْلِ. 1
   الْخُلُقُ الْمَذْمُومُ مِنْ ثِمَارِ الْجَهْلِ .2
  نِعْمَ وَزِيرُ الرِّفْقِ الصَّبْر وَ . 3

شود خطاهاي همسر يكي از نتايج صبر است كه باعث بهبود روابط مي
پورفرد، (بانكي   دهدكاهش ميخلقي، مهرورزي ميان زوجين را  و كج
ست  ا  هاترين آنترين افراد مداراكننده عاقلكه    گفتيم).  1392/2013

عاقل با افزايش تدابير عقالني مالك   (ع)،علي  امام  بنابر روايتي ازو  
  /1410كند (آمدي،شود و خشم خود را مديريت مينفس خويش مي

سوم.  4)1990 همسر  ،عامل  شكوفايي  و  رشد  فرايند  شامل    ،تسهيل 
همسر براي تغيير، با پذيرفتن عذر   ة «تقويت انگيزچون هم ،هاييماده 

د. وشوي»، «كمك به اصالح رفتار همسر، به هنگام اشتباهات» مي
مدارا و سازگاري با مشكل، هرگز به معناي تنبلي و كوتاهي در رفع  

راه سعادت   موانعِ  ،بلكه زن و شوهر بايد با همكاري و همدلي  ؛آن نيست
وقتي اشتباه  ).  2005  /1392،پور فردو خوشبختي را مرتفع سازند (بانكي

مي ظاهر  به   ،شودانسان  را  او  نااميدي  و  سرخوردگي  سمت  احساس 
مي بيشتر  موقعيت،  كشاندخطاهاي  اين  در  عذر  .  پذيرفتن  و  درك 

 ة و اراددهد  ميانسان را از نااميدي نجات    شود وميساز سعادت  زمينه 
 /1392نژاد،  كند (توحيدرا براي ترك اشتباه و جبران آن تقويت مي  او

چهارم2013 عامل  همسر  ،).  به  نسبت  گذشت  و  شامل    ،احسان 
توزي نسبت به همسر»، «خوش گماني هايي همچون «عدم كينه ماده 

  . بنابر روايتي از اماماستپوشي از عيوب وي»  نسبت به همسر و چشم
(كينه   (ع)علي است  خشم  سبب  و   5) 1990  /1410آمدي،توزي 
زشتگذشت«كم را  عيببودن»  را  ترين  انتقام»  در  «شتاب  و  ها 
. با دقت در اين 6)1990  /1410آمدي، ترين گناه شمرده است (بزرگ

گيري بودن، موجب شتاب در انتقامگذشتشود كه كمحديث روشن مي
بزرگ حقيقت،  در  و  هماست  ديدن  انسان،  عيب  خطاهاي   ة ترين 

است اطراف  .ديگران  زندگي  پُيانوقتي  جلوه  ،  آن    كند،رخطا  تحمل 
و به شدت    يابدميافزايش    ،با آن  ة شود و تالش براي مقابلسخت مي

پوشي از خطاها  حل اين اشكال، چشمراه   انجامد.ميو كثرت در انتقام  
  ). 1392/2013(توحيد نژاد،   ها استو گذشت از آن

در اين پژوهش براي بررسي روايي همگرا مقياس مدارا در روابط 
)، ضريب همبستگي اين  TSRSن مبتني بر رويكرد اسالمي (همسرا

مقياس با  (هاي  مقياس  صفت  باتسون TFSگذشت  همدلي  صفت   ،(
)BEAS  ،( خودديدگاه توافقSDPT(   فهمي  آزمون  از )،  جويي 

) عاملي  پنج  نئو  شخصيتي  سبك  NEO-PIپرسشنامة  مقياس   ،(
مد  ) به دست آ RMSSW) و زنان (RMSSHزناشويي ديني مردان (

دهد مقياس ساخته شده از اعتبار مناسبي برخوردار است، نشان ميكه  

  الْعَاقِلُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَغِبَ وَ إِذَا رَهِبَ.  .4
 ألحقد مثار الغضب . 5
 قِلَّةُ الْعَفْوِ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَ التَّسَرُّعُ إِلَى الِانْتِقَامِ َأعْظَمُ الذُّنُوب. 6
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مقادير كمتري   زيرا اندازة ضرايب روايي در مقايسه با ضرايب پايايي
براي مقاصد پژوهشي ضريب پاييني تلقي    50/0هستند و ضريب پايايي

شود يك ضريب نسبتاً باال محسوب مي50/0شود، اما ضريب رواييمي
شريفي، خجسته 1380/2001(پاشا  از  نقل  به  همكاران، ؛  و  مهر 

كه  1395/2016 است  آن  از  حاكي  ابزارها  اين  در  همگرا  روايي   .(
مقياس به شكل دقيق و مطلوبي مدارا در روابط همسران هاي اين  ماده 

مي ارزيابي  و  را  زنان  كه  داد  نشان  نتايج  اين  ديگر،  عبارت  به  كنند؛ 
سازه  در  كه  متأهلي  فهمي، مردان  ديدگاه  همدلي،  گذشت،  هاي 

در  توافق كنند،  كسب  باالتري  نمرات  ديني  زناشويي  سبك  جويي، 
ب مداراي  خود،  همسر  با  مشترك  ميزندگي  نشان  اين يشتري  دهند. 

مدارا در روابط همسران اين توان را دارد   موضوع نشان داد كه مقياس
ضريب آلفاي كرونباخ هاي نهفته در خود را به خوبي بسنجد. كه سازه 

به دست آمده در اين پژوهش براي مقياس مدارا در روابط همسران  
، زيرا ضرايب بود كه ضريب پايايي مناسبي است  93/0در مطالعة اول  

مي70/0پايايي كفايت  پژوهشي  مقاصد  براي  معموالً  بيشتر  يا  كند  و 
شريفي، خجسته 1380/2001(پاشا  از  نقل  به  همكاران، ؛  و  مهر 

همساني  .  )1395/2016 و  بازآزمايي  روش  دو  از  مقياس  اين  پايايي 
نتايج بررسي پايايي در زنان و مردان متأهل، نشان  دروني سنجيده شد.  

از دقت بسيار بااليي در سنجش سازه مدارا برخوردار    اين مقياسداد كه  
تواند براي پژوهشگران و درمانگران حوزة خانواده مفيد و  است و مي

مقياس دروني  همساني  از  حاصل  نتايج  باشد.  از  مؤثر  استفاده  با  ها 
ثبات   يا  همساني  بودن  مطلوب  دهندة  نشان  كرونباخ،  آلفاي  ضريب 

هاي اين مقياس، به عنوان يك مجموعه  داد كه ماده نشان    و دروني بود
  با هم پيوند مطلوبي دارند و به طور مستقيم مفهوم يكساني را 

  

پاسخمي از سنجند و  از هريك  را  يكساني  كلي  مفهوم  دهندگان 
اند. نتايج تحليل عامل تأييدي، برازش قابل قبولي ها دريافت نموده ماده 

اي مقياس مدارا در روابط  ماده   20عاملي    4ساختار  ها را براي  از داده 
عاملي مقياس مدارا در   4نشان داد. لذا تأييد مدل  (TSRS) همسران

ها، نشان دهندة قابليت روابط همسران بدون هيچ تغييري در تعداد ماده 
باالي اين مقياس در ارزيابي مدارا در روابط همسران است. عالوه بر  

اس مقادير  تمامي  از اين،  عاملي  تحليل  مدل  عاملي  بار  شدة  تاندارد 
ها بيني معناداري عاملمعناداري آماري برخوردار بودند كه بيانگر پيش

 هاي مقياس بود. به وسيلة ماده 

اين پژوهش مياز محدوديت نمونه هاي  گيري در توان به روش 
هاي پژوهش به ساير جوامع آماري اشاره  پذيري يافته دسترس و تعميم

انجام   .كرد اهواز  شهر  جامعه  در  پژوهش  اين  شد  اشاره  همانطوركه 
شده است، بنابراين تعميم نتايج به جوامع ديگر بايد با احتياط و با توجه  

فرهنگي مالحظات  گيرد  -به  صورت  جوامع  آن  خاص    .اجتماعي 
هاي اين مقياس شود كه ويزگي بنابراين به محققان ديگر توصيه مي

اجتماعي و فرهنگي كشورمان و نيز در مطالعات  هاي  را در ساير گروه 
همچنين    .هاي اين تحقيق مقايسه كنندبين فرهنگي بررسي و با يافته 

دست آمده به روانشناسان و مشاوران خانواده توصيه با توجه به نتايج به 
زوجي از مقياس مدارا در روابط ها و مشاوره شود در ارزيابي مي هاي 

نيز به كمك اين مقياس ميزان  ) استفاده  TSRSهمسران ( نمايند و 
تأثير و  برنامه موفقيت  غنيگذاري  برنامه هاي  و  ازدواج  هاي سازي 

هاي زناشويي (نظير كيفيت زناشويي) اثربخشي آموزش مدارا بر پيامد
  را مطالعه كنند. 
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