
ساخت و اعتباریابی مقیاس مهارتهای درون فردی 
زوجهاو بین فردی 

4زاده ، مریم فاتحی3فاطمه بهرامی ، 2عذرا اعتمادی ،1السادات سعادتمند  نیره

33/36/3120_ تاریخ پذیرش:  2/7/3120تاریخ دریافد: چکیده 

سننجی میینام مهارتهنای درون  های روان هدف این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی :هدف
روش تحییننننو، توصننننیفی از نننننو   روش:فننننردی زنننننان و مننننردان مت هنننن   بننننود.  فننننردی و بین

گیری زنان ومردان مت ه  شهر تهنران بنود کنه از اینن مینان  سازی و جامعه مورد نمونه آزمون
رد( بنه صنورت داوطلنر در اینن پنژوهش شنرکت من 772نفر زن،  399) نفر زن وشوهر 492

در  (IISCS) زوجهنننافنننردی و بنننین فنننردی  هنننای درون کردنننند. بنننرای سننناخت میینننام مهارت
ریننننوی موآننننو  آزمننننون و در مرحلننننه دوی باتوجننننه بننننه مبننننانی نظننننری و  مرحلننننه اوح طر 

کننه طننی دو مرحلننه اجننرا  و پرسننش های موجننود، پرسشنننامه پرسشنننامه نامه  ای طراحننی شنند 
همبسنتیی  ،آلفنای کرانبنا () های آمناری از قبین  همسنانی دروننی ساخته شد با روش نهایی

یینندی جهننت بررسننی  پیرسننون، روش بازآزمننایی، تحلینن  عنناملی اکتشننافی و تحلینن  عنناملی ت
 93در فراینند سناخت و اعتبارینابی میینام  :ها یافتیهروایی سازه منورد تحلین  قنرار گرفنت. 
سننننندروی بازگشننننت بننننه خانننننه مننننادری،  :ی شننننام فننننرد سننننناح نهننننایی شنننند وعوامنننن  درون
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گنناهی از  :فننردی شننام  هننای شننناختی و عامنن  بین های دفنناعی، خشننم و تحری  مکانیسننم آ
تعلو، ح  تعارض و همدلی بدست آمند. در اینن مطالعنه، آنرایر آلفنای -همسر، فردیت

آنرایر را نشان داد و نتایج دوبنار اجنرای آزمنون  95/2تا  58/2همسانی درونی( ) کرانبا 
را منننورد تاییننند قنننرار داد وتحلیننن  عننناملی تاییننندی برازشنننی بنننا  57/2تنننا  84/2همبسنننتیی 

78/2=GFI های  را نشان داد. شاخصGFI=0.95  وAGFI=0.91   بود که بنرازش خنو
و شناخص بنرازش تطبیینی  NFI=0.93دهد. شاخص نری شده برازنندگی،  مدح را نشان می

GFI=0.95 احننی شننده اسننت و واریننانق خطننای تیریبننی حنناکی از بننرازش مناسننر منندح طر
RMSFA=0.43 بننا اسننتفاده از ایننن  گیری: نتیجییهدهنند.  بننرازش خننو  منندح را نشننان می

بنرای  زوجهنافنردی  فنردی و بین هنای درون توان نتیجه گرفنت کنه میینام مهارت ها می یافته
 های ایرانی از پایایی، روایی و برازش کافی برخوردار است. سنجش این سازه در نمونه

 زوجهافردی  فردی و بین های درون مییام مهارت ،یابیساخت و اعتبار های کلیدی: واژه

 مقدمه 
فردی   بین فمردی بیشمتر در  های در ن دهد، مؤلفه مهارت مبانی نظری موجود نشان می

گرفتمه اسمد،  سمازه مهارتشناسم ر انحوزه  همای در ن  ی هموش هیجمانی ممورد بررسمی قمرار 
فردی به توانمایی مما در تشمخیت، تنظمیب   بیمان   ابمراز احساسمات خمود بمه دیگمران مربمو  

فردی به توانمایی مما بمرای زنمدگی اثمربخش، توجمه بمه خواسمته    های بین اسد؛ سازه مهارت
کممردن، حمم  مشممکالت   توانممایی  نیازهممای خممود   دیگممران، سممازگاری بمما دیگممران، همممدلی 

کممردن بمما دیگممران همممراه بمما احتممرام بممد ن صممدمه بممه خممود   دیگممران مربممو  اسممد  مخالفممد 
کار سو) فمردی بمه توانمایی  (. بطورکلی مهارتهای در ن2663   3222 ،3221، 1مایر، سالو ی   

گاهی از هیجان کنتمرل   تنظمیب آنهما مربمو  اسمد   مهار آ تهمای بمین فمردی بمه توانمایی هما   
گاهی   فهب از خواسته  ها   نیازهای دیگران   تنظیب ر ابط با دیگران مربو  اسد. آ

کیفید زندگی    رابطمه زناشمویی سمالمد، در ایمن  ز جهماباتوجه به مطالعات مربو  به 
کمردن، حم  تعمارر، فردیمد    مطالعه سازه مهارت های بین فردی با وهار حیطه هممدلی 

گماهی از همسمر   سمازه در نتعلق  دفماعی، خشمب،   فمردی بما وهمار حیطمه، مکانیسمب فمرد   آ

1. Mayer, J.D., Carus, D. & Salovey P.
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هممای شممناختی مممورد توجممه   بررسممی قممرار  سممندر مهای بازگشممد بممه خانممه مممادری   تحریف
کیفید ر ابط بین فمردی بمه همب مربمو  اسمد. توانمایی  گاهی    که آ گرفته اسد. از آنجایی 

یارویی  مواجهه مؤثر   توأم با احترام بد ن صمدمه ها  نیازهای همسر، رو تشخیت خواسته
گمماهی از همسممر در ایممن مطالعممه بمموده اسممد نممولر (. بممین 3223) 1بممه خممود   همسممر، مؤلفممه آ

توانایی تشخیت   ابراز دقیق   صحیح احساسات   عواطمف  مشمکالت زناشمویی رابطمه 
کرد کمتمر ( بمین تعارضم2660) 2(.  لمورنز3111سیار وی، ) معناداری مشاهده  ات زناشمویی 

کممرد. مطالعممات نشممان داده  گمماهی احساسممی رابطممه معنمماداری مشمماهده    خودافشممایی   آ
گمماهی شممناختی   هیجممانی   مشممک  در بیممان افکممار   احساسممات منجممر بممه  اسممد، عممدم آ

گماهی 3،2636مگانمک،  انهیمول،  اینسمگرز) شود فردی می کاهش عملکرد بین (. همچنمین آ
کمارکردی آنهما را پیش ی میهمسران از یکدیگر به خوب کنمد تواند اخمتالتت   ،پدر سما) بینمی 

همای شمناختی بمین فممردی،  (. تحریف2661، 4کوویتکلمممانبمائوملر     ،ارنمی  ،ویگم ، ویرلمز
نگر نسبد به رابطه یما طمرر رابطمه در  آمیز بسیار خشک، غیرعقالنی   مطلق باورهای اغراق

 5ممولر) شناختی بر ر ابط بین فردی متمرکز شدادبیات تحریف  3216زندگی اسد. از سال 
کرت   بورسممممیش3227 6؛ مممممولر    نممممدرمر 3223   ن زیمممم   وی    (. حمممممام2661، 7؛  اسممممتا
یابی تحریفهای شناختی2665) 8بایکوزترک ، 10در ر ابمط بمین فمردی سمه عامم  طمرد 9( در ارز

اند. را برای مقیاسی بدسد آورده 12 سوء ادراک 11بینانه انتظارات غیر اقع

1. Noller, P.
2. Lorenz, O, et al.
3. Megank, R., & Vanheulelys, S., & Vanheulelys, S.
4. Pedrosa, F. & Weigl, M., & Wsseles, S.T., & Irnich, D., & Baumueller, E., & Winkadmann, A.
5. Moller, A.T., & Vanzyl, P.D.
6. Moller, A.T., & Vander Merwe, J. D.
7. Stakert, R., & Boursich, K.
8. Hamamci, Z., & Buykozturk, S.
9. interpersonal cognitive distortion.
10. interpersonal rejection.
11. unrealistic relationship expectation.
12. interpersonal misperception.
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( بمین تحریفهمای شمناختی   افکمار 3226) 2(؛ داتیم    پادسمکی2661) 1لمی اهمچنین 
کردنمد بمه نقم  از متیمو ) تحریف شده   ر ابط زناشویی همسران ارتبما  معنماداری مشماهده 

(. در امتداد مطالعات شناختی مشماهده شمده اسمد 3122کی، ترجمه محمدخانی،  مک
 ته اسد بر عملکمرد جنسمی اثمر معنماداری داشمته باشمدکارکردن ر ی عوام  شناختی توانس

 (.2631، 3کاپالن   ساد ک)
عوامم  در ن تمثثیر  های شناختی بین فردی را تحد ( تحریف2667) 4لنبرگوملتون   ش

کردنمممد. در امتمممداد مطالعمممات زناشمممویی   ر ابمممط همسمممران، همممری اسمممتاک  فمممردی مشممماهده 
کممرد. تحریف 6لی( ا لممین بممار تحریفهممای انتقمما3211) 5سممالیوان کممه باعمم   را مطممرک  هممایی 

کنممیب می ، 7گلممدنبرگ) شممد ممما در ر ابممط بمما همسممرمان براسمماس تجممارب بمما  الممدینمان رفتممار 
کرانبممرگ3112، بر اتممی   همکمماران شمماهی ترجمممه حسین کاسمملو3215) 8(.  ( بممین 2663) 9( ؛ 

شممماهده سمممندر مهای بازگشمممد بمممه خانمممه مبمممدأ   ر ابمممط زن   شممموهری ارتبممما  معنممماداری م
گرفتمه توسمط تجربمه ا لیمه  کردند. سندر م های بازگشمد بمه خانمه ممادری، انتظمارات شمک  

های فرافکنانممه در  خممویش بمما دیگممران بممه ویممژه مممراقبین مهممب زنممدگی، همممراه بمما همانندسممازی
های  سممازه (. مطالعمات بممین ر ان3213، 10فریمممو) باشمد ر ابمط شخیممی   فعلمی خممانواده می

کممرده اسممد ا لیممه   مشممکالت زن   اسممماعیلی، زاده ) شمموهری ارتبمما  معنمماداری مشمماهده 
یا2630، 12؛ پورعباس2630، 11محمدی، حکیمی (.2630، 13؛ نوایی، محمدی آر

1. Ellis, A.
2. Dattil, F.M., & Podesky, C.M.
3. Kaplan, B.J., & Sadock, V.A.
4. Melton, A.M., & Schulenberg, S.E.
5. Salivan, H.S.
6. parataxic distortion.
7. Goldenberg, I., & Goldenberg, H.
8. Kernberg, O.F.
9. Kaslow, W.
10. Framo, J.L.
11. Esmaili, S., & Zade Mohammadi, A., & Hakimi, M.
12. Pourabbas, S.
13. Navaei, J., & Mohammadi Arya, A.
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گلددریک (؛ بین سبک ح  تعمارر در خمانواده اصملی  2636) 2(؛ سیمون2661) 1مک 
کردنممد. مممورار    کممارکرد مختمم  در ر ابممط همسممران در بررگسممالی رابطممه معنمماداری مشمماهده 

( نیممممز بممممین الگوهممممای ارتبمممماطی در خممممانواده مبممممدأ   رضمممماید زناشممممویی در 2633) 3جولیممممک
گنممر   ماسمممانا کممرد. فممالک،  ا (؛ مممارک مممن، 2661) 4بررگسممالی رابطممه معنمماداری مشمماهده 

گمماردنر، بوسممبای، بممور   لیممون2636) 5ر هممادس، اسممتنلی، رایممان    ایتممون (    مممک 2633) 6( ؛ 
گرا ن دانی ، در ( همگی تجارب ا لیه  الگوهای منفمی ارتبما  در خمانواده 2637) 7 این   

مبممممدأ   ر ابممممط بممممین فممممردی زناشممممویی را بمممماهب مممممرتبط دانسممممتند   معتقممممد بودنممممد توانممممایی 
سمممال ا ل ازد اا را  1دار در همسمممران در  فمممردی اخمممتالر کننمممدگی تعمممامالت بین بینی پیش
 دارند.

، هممممدلی بممما سمممه جمممزء ز جهمممادر ر ابمممط بمممین فمممردی  در امتمممداد مطالعمممات انجمممام شمممده
گماهی از احساسمات یکمدیگر هممراه بما پاسمخ  کمه بمه معنمای آ شناختی، هیجمانی   رفتماری 

 دهممد همدتنممه اصممی  بممه صممورت عملممی بممه یکممدیگر در ر ابممط بممین فممردی خممود را نشممان می
ینگتون2665، 9؛ اسممترایر   رابرتممز2662، 8بممر م)    2667، 11یممدبرگ؛ فر2660، 10؛ جولیممف   فممار
 (.2636، 13؛ داتیلو2636، 12بوتر

 15( ؛ جنمممی، بارنمممد   رانمممی2636) 14لمممی، دیموسمممکا   جیممممز سوسمما، مکد نالمممد، راش بی

1. Mc Goldrick, M.
2. Simon, V.A.
3. Muraru, A.A., & Juliuc, M.N.
4. Flack, D., & Wagner, A., & Mosmann C.P.
5. Markman, H.J., & Rhoades, C.K., & Stanley, S.M., & Rayan, E.P., & Whiton, S.W.
6. Gardner, B.C., & Busby, D.M., & Bur, B.K., & Lyon, S.E.
7. Mc Danier, B.J., & Drouin, M., & Gravens, J.D.
8. Broom, E.
9. Strayer, J., & Roberts, W.
10. Juliffe, D., & Farrington, D.P.
11. Freedberg, S.
12. Butter, R.P.
13. Dattilo, F.M.
14. Sousa, A.D., & McDonald, S.,& Bushby, J.L .S., & Dimoska, A., & James, C.
15. Jeni, L., & Burnette. A., & Renae, F.
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کمموتیرر، اسممکارتی   پاسممکال2662) کممافمن2633) 1( ؛  (  همگممی همممدلی را عمماملی 2633) 2( ؛ 
کردنممد. کمموهن ضممروری در ر ابممط بممین فممردی موفممق مشمماهده  همممدلی زنممان را ( 2661) 3بممار ن 

آمیز، حاصمم  یممک  در ایممن مطالعممه، جممدایی   فردیممد موفقیممددانسممد    بمماتتر از مممردان می
کممه از هب یسممتانه بممه تفکیممک جوشممی هب خممودت تمایریافتممه اسممد  شممدگی در ر ابممط بررگسممالی  ز

 رسیده اسد.
کردنممد زن   شمموهرهای مشممک 2661)، 4شایفممرت   فممور دار بممه دنبممال ت ییممر  ( مشمماهده 

ایمن را آسمیب در   اسمد مقاب  هستند   این نقطه مقاب  فردید در ر ابط بین فمردی همسر 
کمه در  ر ابط بین فردی دانستند. فردید در سطح در ن فردی جزئی از هویمد همر فمرد اسمد 

عین اینکه پدر   مادر  همسر اسد، فرزنمد  المدین خمود نیمز هسمد   در سمطح بمین فمردی، 
توانممایی ایجمماد همزمممان اسممتقالل   فردیممد   حفمم  صمممیمید    تمممایز   فردیممد بممه معنممای 

گیری تفمرد در خمانواده مبمدأ در ر ابمط زن  شموهری  تعلق با دیگران اسمد  مشمک  در شمک 
کند. ایجاد اشکال   آسیب می

(؛ تواسممممیون  2662) 7(؛ اسممممکور ن، اسممممتانلی   شمممماپیر 3222) 6(؛ پمممماپر 3271) ،5بممممو ن
کمممارترگلمممد (؛ مک2663) 8فریدلنمممدر کلمممور2661) 9ریک    ( بمممین فردیمممد یمممافتگی  2662) 10(؛ 

کردند.  صمیمید با دیگران  سازگاری در ازد اا رابطه معناداری مشاهده 
در راستای مطالعات   مشاهدات مربو  به ر ابط بین فردی، بین تعارضات به معنمای 

که  در جهد مخمالف بما عدم توافق د  فرد با یکدیگر   ناسازگاری نظرات   اهدار رفتاری 
کیفیمممد ر ابمممط زن   شممموهری رابطمممه  یکمممدیگر صمممورت می گیمممرد   ناخشمممنودی همسمممران   

1. Cutierrez, S.M., & Escarti, C.A., & Pascual, C.
2. Kufman, M.
3. Baron-cohen, S.
4. Eifert, G., & Forsth, J.
5. Bowen, M.
6. Papero, D.V.
7. Skowron, E.A., & Stanley, K., & Shapiro, M.
8. Tuason, M. J. Q, & Fridlander, M.
9. Mc Goldrick, M., & Carter, B.
10. Klever, P.H.
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کردنممدمعنمماداری م گمماتمن   لونسممون2666) 1گمماتمن  شمماهده  گممریش   فینچممام3225) 2(؛   3(؛ 
کریچلممر2636) 4( ویکم   تریممد2663) کمموت2661) 6( ؛ دی2667) 5راجمر، هممزل  میممر ،(؛   7( ؛ ت
کلیمممر؛ د2661) 8ترسمممون  همممولمن (؛ توفمممام،2667)  10  شممموار ت(؛ سمممیفر2633) 9ش   تمممایلرا( ؛ 
(؛ 2661) 13شمممممممیخال _سمممممممون    ال  (؛ وید2635) 12دیممممممما ی(؛ پممممممم2631) 11( ؛ تنمممممممدی2636)

کننمممده  ( تعارضمممات زناشمممویی را پیش2661) 15(. جمممونز2665) (  2632) 14فمممرحبخش بینمممی 
کمبود عشمق در  قوی یا  نارضمایتی زناشمویی   طمالق مشماهده تری از مسای  مالی، جنسی و

 کردند.
کمه در ر ابمط  عامم  ممؤثری مشماهده شمده خشمب اسمد.  ز جهماهمچنین مت یر دیگمری 

یمممابی منفمممی هممممراه اسمممد، پاسمممخ کمممه بمممه شمممک  بنیمممادین بممما تهدیمممد   ارز های  هیجمممانی 
کند   معموًت با باورهای مربمو  بمه تیمدیق خمود   سمرزنش دیگمران  فیریولوژیک را فعال می

(. 3226 ،18، اسمممتیلول و تممممنبالدمیسمممتر؛ 3211، 17؛ آوریممم 3222، 16لمممیا ت) هممممراه اسمممد
 ،19بمماریو، آلوجمما   اسمم یلبرگ) پرخاشممگری در بردارنممده آسممیب  تنبیممه بممه فممرد مقابمم  اسممد

کراممر2667)  همکماران 20(. ز کمالی2662 ( بمین مکانیزمهمای دفماعی   تجربمه ابممراز 2662) 21(؛ 

                          
1. Gottman, G.M. 
2. Gottman, G.M., & Levenson, R.W. 
3. Grish, J.H., & Fincham, F.D. 
4. Weaks, G.R., & Treat, S.R. 
5. Krichler, F., & Radjer, C., & Holz L.E., & Meier, K. 
6. Day, R. 
7. Laquet, W. 
8. Topham, G.L.,& Larson, J.H.,& Holman, J.B. 
9. Claire, M., & Dush, K., & Taylor, G. 
10. Siffert, A., & Schowara, B. 
11. Lundy, J.C. 
12. Paidieia, P. 
13. Whitson, S., & El-sheikh, M. 
14. Farahbaksh, K. 
15. Jounes, H.E. 
16. Oatly, K. 
17. Averill, J.R. 
18. Baldmeister, R.F., & Stillwell, A., & Wotman, S.R. 
19. Barria, V., & Aluja, A., & Speliberger, C. 
20. Zocali, R., (et al) 
21. Cramer, P.  
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کردند.   خشب رابطه مشاهده 
ینسمکا2635) دیما ی( ؛ پم2667) 1( ؛ هما تون2631) تندی، (؛ 2635) 2( ؛ زیگم ، بمازنی   باز

(، بممین خشممب   رضمماید جنسممی، سممازگاری 2666) 3لسممونی، اندرسممون   نتیلسممما، ها سممتا
زناشویی، سبک ح  تعارر، شمادمانی در ر ابمط بمین فمردی   پیونمد عماطفی ز جهما رابطمه 

کردند.   معنادار مشاهده 
نقمش مکانیزمهمای  ز جهماتداد مطالعات مربو  به ر ابط در ن فمردی   بمین فمردی در ام

کمه  دفاعی نیز مشاهده شد. مکانیزم های دفاعی فرایندهای شمناختی   خودکماری هسمتند 
کننمد    اسمطه بمین  زا حمایمد می از افراد در برابمر اضمطراب، ادراک خطمر یما عوامم  تنیمدگی

کمممنش در برابمممر تعارر زای در نمممی   بیر نمممی هسمممتند،  ی بممما عوامممم  تنیمممدگیهمممای هیجمممان  ا
(.  4،2666کراممممر) تحریمممف   انکمممار  اقعیمممد :همممای دفممماعی د  ویژگمممی مشمممترک دارنمممد مکانیزم
کردنمد دفاع انمدر ، سمینگ   ) ها را به سه دسمته رشمد نایافتمه ر ان آزرده   رشمد یافتمه تقسمیب 
هممممای  ماهیممممد در ن ر انممممی   دفاعهممممای اصمممملی را بمممما  ( دفاع3221) 6(. د انلممممو2666، 5بانممممد

کتیکی را بیشتر با ماهیتی بین کرد. تا  فردی مشاهده 
کاهش دفاع2663) 7کاسلو که مماهیتی بمین فمردی دارنمد، رابطه (  کتیکی را  شمان را  های تا

کممرد   برخممورد بمما پدیممده انتقممال   ارتقمماء رضمماید  ز جهممایبمما بهبممود ر ابممط  معنممادار مشمماهده 
کرد. ز جهادرک  تر شدن زناشویی   عمیق  از یکدیگر را نیز مشاهده 

کرد لق3126) ( ؛ ریحانی3121) قدسی های دفاعی رشمد  ( بین مکانیسب3125) (   شا
کمتر   مکانیسب دفاعی رشمدنایافته   آزرده بیشمتر در  متقاضمی طمالق رابطمه  ز جهماییافته 

کردند    یمان  سمازگاری زناشمویی را از طریم 16معنادار مشاهده  های  ق مکانیسمبدرصمد  ار

1. Hawton, K.
2. Szczygiel, D., & Buszny, J., & Bazinska, R.
3. Yelsma, P., & Hovestadt, A.J., & Anderson, W.T., & Nilsson, J. E.
4. Cramer, P.
5. Andrews, G., & Singh, M., & Bond, M.
6. Davanloo, H.
7. Kaslow, W.
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کردند.  دفاعی تبیین 
همچنممین مطالعممات بسممیاری بممین مهارتهممای ر ابممط بممین فممردی  مشممکالت ر ابممط بممین 

همممای  (. پژ هش3117منیمممور    خشمممور، ) فمممردی همبسمممتگی بممماتیی نشمممان داده اسمممد
هممای در ن فممردی   بممین فممردی بمما  مشمماهده شممده نشممان از اهمیممد بررسممی مقیمماس مهارت

 باشد.  ه میهای ارائه شد سازه
ی همموش  محققممین حمموزه همموش هیجممانی بممه دنبممال سمماخد پرسشممنامه 3211از سممال 
 3227سمماخته شممد   در سممال  3225در سممال  1انممد. پرسشممنامه سایبریاشممرنگ عمماطفی بوده
گلممن   بویماتری   3(ECI) منتشر شد   پرسشنامه توانش 2ٌا ن -پرسشنامه بار تهیمه  4توسط 

5شممد   مقیممماس جدیمممدتر 
 (EQMAP)   .یممابی شمممد مقیممماس هممموش توسمممط اری ا لمممی اعتبار

که جهد انمدازه عاطفی شوته  از جمله آزمون  3221گیری هموش عماطفی در سمال  هایی بود 
گممماهی، خمممودتنظیمی، خمممودانگیختگی، هممممدلی    شمممام  سمممازه  سممماخته شمممد  های خودآ

 (.2667مهارتهای اجتماعی اسد )شوته، مالو، تورستن سو، باتر   ر ک، 
کمممه  هممما در حیطمممه ر ان بمممه سممموابق موجمممود در مقیاسباتوجمممه  سمممنجی خمممانواده، آزممممونی 

فمردی زنمان   ممردان متثهم  را  فمردی   بین های  معرفی شمده در حیطمه مهارتهمای در ن سازه
یممابی  مممورد سممنجش قممرار دهممد، مشمماهده نشممد، بممه همممین دلیمم  ضممرورت سمماخد   اعتبار

یممممابی مهارتهممممای زناشممممویی    ز جهمممماونممممین آزمممممونی در حمممموزه مطالعممممات خممممانواده    در ارز
کمه بتوانمد قبم    بعمد از  خود را نشان می ز جهاتشخیت مشکالت  دهد. همچنین آزممونی 

یمابی مهارتهمای  درمانی جهد بررسی اثربخشی مداخالت ز ا مداخالت ز ا درممانی بمه ارز
 شود. فردی زنان   مردان متثه  همزمان بپردازند، اهمیتش مشاهده می فردی   بین در ن

فمردی  همای در ن سمنجی مقیماس مهارت های ر ان براین اساس اهدار پژ هش، ویژگی

                          
1. Shering, S. 
2. Bar-on, C. 
3. Emotional Competence Inventory. 
4. Golman, D. & Boyatzis. R. 
5. Emotional Qualitative MAP Questionnaire. 
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افتراقمی(، ) فردی زنان   مردان متثهم  شمام  ر ایمی سمازه، ر ایمی همگمرا   تشخییمی   بین
کتشممافی   تحلیمم  عمماملی تاییممدی     همسممانی در نممی   پایممایی بازآزمممایی، تحلیمم  عمماملی ا

 فردی   بین فردی بود.  نهای در برازش مقیاس مهارت

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

کلیممة زنممان   مممردان  ر ش مطالعممه توصممیفی از نمموع آزمون سممازی؛   جامعممه مممورد پممژ هش 
زن   مرد بیمورت دا طلمب در دسمترس در ایمن پمژ هش  576متثه  شهر تهران بوده اسد. 

کردنمممد. شمممرایط تزم بمممرای شمممرکد در پمممژ هش  المممف( رضممماید  :عبمممارت بودنمممد ازشمممرکد 
کمه  دا طلب ب( داشتن حداق  ممدرک تحیمیلی دیمپلب ا( نداشمتن بیمماری ر ان زشمکی 

 مستلزم میرر دار  بود. 

(IISCS) مراحل ساخت آزمون
1 

هممای آن   بررسممی  ریممزی موضمموع آزمممون، تعمماریف حوزه مرحلممه ا ل: پمم  از تعیممین   طرک
براسماس مطالعمات  ز جهمافمردی زناشمویی  های در ن فردی   بین های مؤثر بر مهارت ویژگی

ز ا از طریمق  16نظر انجام شد. همچنمین نظرخمواهی از  نظری   مشورت با اساتید صاحب
پاسمممخ بمممه تعمممداد هشممم  های آنهممما در طراحمممی بنمممدی پاسمممخ   طبقه سمممؤال دپرسشمممنامه باز

گرفد. سؤال  های آزمون مورد استفاده قرار 
در  ز جهمماهای انشممایی  مرحلممه د م: باتوجممه بممه مبممانی نظممری، نظممرات اسمماتید   پاسممخ

عبمارت تهیمه شمد   بمرای بررسمی بیشمتر در اختیمار متخییمان  326ای بما  نهاید پرسشنامه
گرفد. در بررسی ر ایی  گذاشمته  326محتوایی پرسشنامه، سی عبارت از قرار  کنار  عبارت 

ویرایش شد   باتوجه به اینکمه برخمی از اشمخام تمایم  بمه  شد   برخی عبارات تیحیح  

                          
1. Intrapersonal-Interpersonal Skills Couple Scale. 
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پاسممخ صممرفًا منفممی یمما صممرفًا مهبممد دادن بممه هممر پرسشممی دارنممد، محتمموای پرسشممنامه متنمموع 
هما جلموگیری بعمم   عمی آزمونبرخی مهبد   برخی منفی( تا از پاسمخ غیر اق) انتخاب شد.

 آید.
 16ی ر ی سمؤال 26آوری   تجریمه   تحلیم  اطالعمات، پرسشمنامه  در جممع :مرحله سموم

کمه تعمداد  ز جهانفر از  ت پرسشمنامه بایمد حمذر سمؤات سمؤال بایمد از مجمموع 31نشمان داد 
گا ای  نمهشود تا پایمایی پرسشمنامه بمه میمزان قابم  قبمولی برسمد   پم  از تجریمه   تحلیم  جدا

کممه بمماتترین اعتبممار کرانبمماخ( را نشممان ) هریممک از هشممد خممرده مقیمماس، پرسشممهایی  آلفممای 
 اند برای آن خرده مقیاس انتخاب شدند. داده

گویممه   بممرای سممنجش مقیمماس مهارتهممای در ن فممردی   بممین  72پرسشممنامه نهممایی بمما 
ازگشمد بمه خانمه های دفاعی، سمندر م ب مکانیسب) سازه در ن فردی خرده 5با  ز جهافردی 

همممدلی، حمم  تعممارر، ) خممرده سممازه بممین فمردی 5خشمب(    ،هممای شممناختی مبمدأ، تحریف
یمابی شممده اسممد. د   ،تعلممق –فردیمد  گماهی از همسممر( در جامعممه ایرانمی سمماخته   هنجار آ

کماماًل مموافقب تما  درجمه 1بین فمردی در مقیماس  –مت یر مهارتهای در ن فردی  ای لیکمرت از 
سمممنجد. نمممممره بمممماتی مقیمممماس بممممین فممممردی  را می 1تمممما  3کممماماًل مخممممالفب بممممه ارزش عممممددی 

دهنده مهممارت بممات  دهنده مهممارت بممات   نمممره پممایین در مقیمماس در ن فممردی نشممان نشممان
کم  باشد. در این مقیاس عال ه بر هشمد نممره مربمو  بمه هشمد  می خمرده سمازه، یمک نممره 

 شود. برای هر آزمودنی نیز محاسبه می
کمتممری بیاورنممد نشممان ز جهممافممردی هروممه  هممای در ن در مقیمماس مهارت دهنده  نمممره 

نمممره بمماتتری بیاورنممد  ز جهمماباشممد   بممرعک  هروممه  مهممارت بیشممتر آنهمما در ایممن سممازه می
کارآممممدی آنهممما درمهارت کمممه در با فمممردی می همممای در ن نشممماندهنده نا شمممد. بمممدین معنمممی 

همممای  های مکانیسمممب دفممماعی، خشمممب، سمممندرم بازگشمممد بمممه خانمممه ممممادری   تحریف سمممازه
کننممد، مهممارت مممدیرید بممر مکانیسممب ز جهمماشممناختی هروممه  یافممد  کمتممری در های  نمممره 

های بازگشمممد بمممه خانمممه ممممادری  ممممدیرید  دفممماعی، تنظمممیب خشمممب، ممممدیرید بمممر سمممندر م
همممدلی، حمم  تعممارر، ) سممازه مهارتهممای بممین فممردیهممای شممناختی را دارنممد. در  تحریف
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گمممماهی از همسممممر( -فردیممممد کننممممد در  ز جهمممماتعلممممق   آ یافممممد  هروقممممدر نمممممره بمممماتتری در
کارآمممدتر هسممتند   نممممره پممایین در مقیمماس مهارتهمممای بممین فمممردی  مهارت هممای ایممن سمممازه 

کارآمدی در این مهارت می  باشد. نشاندهنده نا
کمممه در ایمممن مطالعمممه ا  ز آن اسمممتفاده شمممد، مقیممماس عملکمممرد خمممانوادهمقیممماس دیگمممری 

(FAD-I)1 مسمتر   باهمدر سمنجش ویژگیهمای سماختاری  بود: ایمن ابمزار براسماس ممدل مک
( ایمممن مقیممماس بمممرای 3211)، 2بالمممدوین   بیشممماب ،اپسمممتین خمممانواده تهیمممه شمممده اسمممد.

ده سنجش خانوادهای سالب   بیمار   الگوهای تبمادلی میمان اع مای خمانواده ممورد اسمتفا
کمارایی خمانواده را در شمش بعمد ممورد سمنجش قمرار میدهمد  قرار می گیرد. مدل ممک مسمتر، 
کنشممهای عمماطفی، مشممارکد عمماطفی، ) شممش بعممد :شممام  حمم  مشممک ، ارتبمما ، نقشممها،  ا

 مهار رفتار( 
بممما مقیممماس  FAD( در پژ هشمممی ر ایمممی همزممممان 3211) 3ایشمممتاین، بالمممدوین   بیشممماپ

ک  اتس  درصممد21توانسممد   (FAD) ا مممورد بررسممی قممرار دادنمد. آزمممونر 4سمازگاری ازد اا ت
(11/6 R=)  یان گانه برای هریک از   (LWMAT)  ار کنمد در  پیش ز جهمارا بطور جدا بینمی 

معنادار بود. >P 663/6  در سطح  71/6با حداق  آلفای   (FAD) ای ماده 11خاتمه فرم 
پمم  از تحلیمم  عمماملی جهممد اجممرا در ایممران توانسممد، ضممریب آلفممای  FADسممازی  آماده

کمم   77/6سممازه ابممراز عواطممف  71/6سممازه حمم  مشممک   22/6های نقشممها  کرانبمماخ سممازه   
کلیه ضرایب فوق در سطح 21مقیاس     %663/6P< .معنادار اسد

هایشمان بما  فرم ایرانمی مقیماس(   سازه) FAD  FAD-Iهمچنین ضرایب همبستگی بین 
اسممتفاده از آزمممون همبسممتگی پیرسممون محاسممبه شممد. ممماتری  ایممن ضممرایب همبسممتگی 

های آن  سمازه FAD-Iمعنمادار اسمد. پم  از تاییمد آمماری اعتبمار  >663/6Pهمگی در سمطح 
نیز نامگذاری شد؛ باتوجمه بمه تعمداد تکمرار موضموعها   بمار عماملی آنهما، بعمد عممده هرسمازه 

1. Family Assessment Device Iranian (FAD-I).
2. Epstein N.B., & Baldwin, L., & Bishop, D.S.
3. Epstein, N.B., & Baldwin, L.M., & Bishop, D.S.
4. Locke  – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT).
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که عنموان FAD-I   (22/35ترین سازه  قوی) گذاری شد حد دًا تعیین   برهمین اساس نام  )
( عامم  حم  مشمک  نامیمده 00/2) نقشها به این سازه داده شد، د مین سازه بما ارزش ویمژه

( عنموان ابمراز عواطمف داده شمد. سمازه 63/2) شد   باتخره به سومین سازه آن بما ارزش ویمژه
یان ، سازه ح  مشک 1/20) نقشها یان    سازه ابمراز عواطمف( درص1) ( درصد  ار  د  ار

یمممان    مجمممموع آنهممما1/1) کمممارایی خمممانواده را توجیمممه 0/11) ( درصمممد  ار کممم   یمممان   (  ار
کماماًل  ماده اسمد. در طیمف لیکمرت وهاردرجمه 51دارای  FAD-Iکنند. محتوای  می ای از 

کاماًل مخالف3) موافق کمتمر نشمانه5) ( تا  ر ت ی عملکمرد سمالب ( ساخته شده اسمد. نممرات 
از همسممانی در نممی خمموبی برخمموردار  22/6تمما  72/6اسممد؛  ایممن مقیمماس بمما ضممرایب آلفممای 

ک  مقیاس  یان، ) بدسد آمده اسد 23/6اسد. پایای   (.3171نجار
 IISCSهممممای بدسممممد آمممممده از اجممممرای پرسشممممنامه  بممممه منظممممور تجریممممه   تحلیمممم  داده

گمممممرز جهمممممافمممممردی  همممممای بین همممممای در ن فمممممردی   مهارت مهارت)  ه نمونمممممه از ( بمممممر ر ی 
همای همسمانی  های توصیفی میانگین   انحمرار اسمتاندارد اسمتفاده شمد. از ر ش شاخت
کرانباخ( ضریب همبستگی پیرسون   ر ش بازآزمایی با تحلی  عماملی بمرای ) در نی آلفای 

بررسمممی ر ایمممی سمممازه پرسشمممنامه   تحلیممم  عامممم  تاییمممدی جهمممد سمممنجش بمممرازش آزممممون 
 استفاده شد.

 ها یافته
  ؛ پرسشممممنامه عملکردخممممانواده (IISCS) فممممردی بممممینمهارتهممممای در ن فممممردی   مقیمممماس

(FAD-I)  ز جهمایدرصمد(،  2/11) نفمر 277زن  ز جهمایبه شک  فردی اجراء شد. تعداد 
 30بیسد   پمن  سماله  ز جهاز ا بودند. سن  576درصد(   در مجموع  3/53) نفر 321مرد 
سمی تما سمی    ز جهای ،درصد(1/32) نفر( 11) سال 16تا  21 ز جهای ،درصد( 5/1) نفر

درصممد(   در 1/15) نفممر 210درصممد(   سممی   نممه سممال بممه بممات  1/22) نفممر 356پممن  سممال 
درصمد(    12) نفمر 351دارای دیمپلب  ز جهمایدرصمد( بودنمد. تعمداد  366) نفر 576مجموعه 
، درصممد(5/12) نفممر 316لیسممان   ز جهممای ،درصممد( 1/32) نفممر 10فمموق دیممپلب  ز جهممای
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درصممد(  5/2) نفممر 33دارای دکتممری  ز جهممادرصممد(    0/31) نفممر 02فمموق لیسممان   ز جهممای
درصمد(  1/26) نفمر 21سمال بمود.  1تما  1درصد( 1/32) نفر 12، ز جهابودند. مدت ازد اا 

درصمد( بیشمتر  3/17) نفمر 302سال   31تا  36درصد(  0/22) ز جهانفر از  361سال،  36تا  1
 سال بود. 31از 

کمه در ب کرانبماخ اسمتفاده شمده اسمد  ررسی همسانی در نی پرسشنامه از ضریب آلفمای 
 ،77/6 ،75/6 ،70/6ضممرایب آلفممای مقیمماس در ن فممردی   زیممر مقیاسممهای آن بممه ترتیممب 

کرانبمماخ مقیمماس بممین فممردی   زیرمقیاسممهای آن بممه ترتیممب  71/6 ،71/6   ضممرایب آلفممای 
باشممممد    پایممممایی بازآزمممممایی ضممممرایب همبسممممتگی  می  01/6 ،75/6 ،01/6 ،71/6 ،71/6
در د  نوبمد  موردسمنجش هما  نفمر از آزمودنی 16مهارتهای در ن فردی   بین فردی های  نمره

گرفتند، ضرایب همبستگی برای مقیاسهای در ن فردی   بین فمردی   زیمر مقیاسمهای  قرار 
کمتر از یک درصد  باشد.  می ( معنادارP≤.001) آنها در سطح خطای 

 زوجها( ضریب همبستگی پیرسون  بین عملکرد خانواده و مقیاسهای درون فردی و بین فردی 1جدول شماره 
 برای بررسی روایى همگرا و تشخیصی

-FAD) عملکرررد خررانواده متغیر (FAD-I) عملکرد خانواده متغیر

I) 
 711/6 مهارتهای بین فردی -175/6 مهارتهای در ن فردی

گاهی از همسر -512/6 خشب  023/6 آ

 022/6 ح  تعارر -521/6 سندرم بازگشد

 107/6 همدلی -131/6 تحریفهای شناختی

 مکانیزم دفاعی
 531/6 تعلق -فردید  -536/6
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گممرا  ، ز جهمماتشخییممی( مقیمماس در ن فممردی   بممین فممردی ) بررسممی ر ایممی همگممرا    ا
کممه مطممابق ( مممورد FAD-I) اجممرای همزمممان پرسشممنامه عملکممرد خممانواده اسممتفاده قرارگرفممد 

(ضممریب همبسممتگی پیرسممون بممین عملکممرد خممانواده   مقیاسممهای 1نتممای  جممد ل شممماره
کمتمر از یمک درصمد باشمد.  ممی ( معنمادارP≤.001) در ن فردی   بین فردی در سطح خطای 

همای در ن فمردی   بمین فمردی قابم  مشماهده اسمد،  بنابراین ر ایی افتراقی مقیماس مهارت
فردی با مقیاس عملکرد خانواده دارای همبسمتگی معنمادار  که مهارتهای در نبدین معنی 

فممردی بمما مقیمماس عملکممرد خممانواده دارای همبسممتگی  هممای بین   معکمموس اسممد   مهارت
 معنادار   مستقیب اسد.

کرویمد های  بررسی مناسب بودن داده  جمع آوری شده برای تحلیم  عماملی آزمونهمای 
دهممد همبسممتگی  مممی نشممان 261/6جممه بممه نتممای  آزمونهمما مقممدار بارتلممد   انجممام شممد بمما تو

یممد بارتلممد، همما  موجممود در بممین داده کرو بممرای تحلیمم  مناسممب بمموده اسممد. براسمماس آزمممون 
کمممه پایممه تحلیمم  عممماملی قممرار می ممماتری  همبسممتگی گیممرد در جامعمممه برابممر بمما صمممفر  هایی 

همبسمتگی  جمود دارد    نیسد.با توجه بمه میمزان خمی د    سمطح معنماداری بمین مت یرهما
 باشند می برای تحلی  عاملی مناسبها  داده

کرویت بارتلت و 2جدول شماره   )KMO 

کاید نمونه  261/6 برداری آزمون 

کروید بارتلد  61/32505 آزمون 

 2110 درجه آزادی

 666/6 سطح معناداری
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گویه3جدول شماره   مقیاسهای درون فردی و بین فردیهای  ( بارعاملی 
 مهارتهای بین فردی مهارتهای درون فردی

خشم
سندرم 
بازگشت

تحریفهای 
شناختی

مکانیزم 
دفاعی

گاهی از  آ
همسر

همدلی حل تعارض
 -فردیت 
تعلق

ویه
گ

لی
عام

بار

ویه
گ

لی
عام

بار

ویه
گ

لی
عام

بار

ویه
گ

لی
عام

بار

ویه
گ

لی
عام

بار
ویه

گ
لی

عام
بار

ویه
گ

لی
عام

بار
ویه

گ
لی

عام
بار

31 51/6 20 12/6 2 15/6 1 12/6 7 11/6 23 13/6 3 17/6 1 55/6

22 11/6 27 11/6 0 12/6 35 57/6 56 10/6 53 12/6 5 11/6 1 12/6

21 51/6 52 11/6 2 10/6 37 51/6 11 01/6 51 11/6 36 11/6 32 12/6

11 15/6 55 11/6 11 52/6 25 11/6 15 13/6 50 13/6 33 11/6 31 17/6

17 13/6 51 55/6 15 13/6 21 15/6 17 11/6 16 52/6 31 11/6 32 11/6

73 11/6 57 52/6 07 11/6 12 53/6 06 10/6 10 51/6 30 11/6 21 11/6

12 52/6 52 11/6 76 11/6 10 55/6 03 11/6 11 11/6 26 17/6 22 15/6

01 12/6 11 13/6 11 51/6 51 53/6 01 11/6 12 12/6 13 16/6 16 11/6

00 12/6 02 03/6 72 52/6 12 13/6 01 16/6 02 10/6 05 06/6 13 17/6

گردیمد،  26، تعداد متخییانباتوجه به ر ایی محتوایی   ظاهری   نظر  گویه انتخماب 
گویممه 16در بررسممی ا لیممه ر ی  کمم  آزمممون  آزمممودنی تعممدادی از  کممافی بمما  کممه همبسممتگی  ها 

گممر ه نمونممه اصمملی   انجممام  گذاشممته شممدند. پمم  از اجممرای پرسشممنامه ر ی  کنممار  نداشممتند 
کمه بمار عماملی بماتیی در عوامم  مختلمف داشمتند ا گویمه  کتشافی تعمدادی  ز تحلی   اقعی ا
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گرفمد. تحلیمم   72پرسشمنامه حمذر شممدند در نهایمد  گویممه از نظمر آمماری مممورد تائیمد قممرار 
کممه عاملهممای اسممتخراا شممده  کمم  را  0/12پمم  از وممرخش نشممان داد  یممان   درصممد از  ار

گویممه مممی تبیممین های مربممو  بممه هممر سممازه    کننممد. باتوجممه بممه تحلیمم  عمماملی انجممام شممده، 
گرفته اسد.سازه در عام  موردنظر خود قر خرده   ار 

 ( شاخصهای آماری مقیاسهای عملکرد خانواده و مقیاسهای درون فردی و بین فردی4جدول شماره 

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

عملکرد  
 خانواده

2/315 72/30 
مهارتهای 
در ن 
 فردی

10/12 32/33 
مهارتهای 
 بین فردی

13/22 60/1 

 32/1 17/32 خشب 1/1 01/11 نقشها
گاهی از  آ
 51/1 26/20 همسر

ح  
 مشکالت

2/11 71/0 
سندرم 
 بازگشد

67/26 13/1 
ح  
 تعارر

26/21 61/1 

 35/5 12/21 عواطف
تحریفهای 
 شناختی

 77/2 01/20 همدلی 12/1 00/23

   
مکانیزم 
 دفاعی

55/23 12/1 
 –فردید 
 تعلق

21/23 01/3 

 

همای عملکمرد  های آماری میانگین   انحمرار اسمتاندارد مقیاس .  شاخت5در جد ل 
فممممردی آورده شممممده اسممممد   براسمممماس  هممممای در ن فممممردی   بین خممممانواده  مقیمممماس مهارت

همممای  همممای ایمممن جمممد ل، بمممین میمممانگین نممممرات عملکمممرد خمممانواده   مقیممماس مهارت داده
ت   تعداد فرزندان   ممدت ازد اا فردی   بین فردی با توجه به سن، جن ، تحییال در ن

 آنها تفا ت معنا داری  جود ندارد. 
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کرانباخ و همبستگی بازآزمایى مقیاسهای درون فردی و بین فردی 5جدول شماره   زوجها( ضرایب آلفای 

 متغیر شاخص آماری

همسانی 
 درونی

پایایى 
 شاخص آماری بازآزمایى

 متغیر

همسانی 
 درونی

پایایى 
 بازآزمایى

الفای 
 کرانباخ

همبستگی 
 پیرسون

الفای 
 کرانباخ

همبستگی 
 پیرسون

 133/6 711/6 مهارتهای بین فردی 153/6 70/6 مهارتهای در ن فردی
گاهی از همسر 023/6 75/6 خشب  752/6 71/6 آ

 026/6 01/6 ح  تعارر 122/6 77/6 سندرم بازگشد
 110/6 75/6 همدلی 735/6 71/6 تحریفهای شناختی
 022/6 01/6 تعلق _فردید  021/6 71/6 مکانیزم دفاعی

 زوجهاهای درون فردی و بین فردی  های برازش ساختار عاملی مقیاس مهارت ( شاخص6جدول شماره 
X

2 DF  /x
2 GFI AGFI CFI NFI RMSEA P 

42/44 20/5 21/6 23/6 25/6 21/6 651/6 666/6 
 

کمممه ثبمممرای ت کتشمممافی از تحلیممم  عممماملی تاییمممدی اسمممتفاده شمممد  ییمممد تحلیممم  عممماملی ا
 21آورده شمده اسمد. در نسمخه  0های برازش مدل مربو  به آن در جد ل شمماره  شاخت

x)خمممممممی د    از شممممممماخت Amosافمممممممزار  نرم
2
DF  /xنسمممممممبد خمممممممی   آزادی ) (

شممممممماخت   2
(AGFI) ، شمماخت اصممالک شممده برازنممدگی(GFI)1برازنممدگی

 شمماخت نممرم شممده برازنممدگی 2
3(NFI) شممماخت برازنمممدگی تطبیقمممی (GFI)  یمممان  خطمممای یشمممه د م بمممرآورد  ار   شممماخت ر
ها بممه بممرازش  اسممتفاده شممده اسممد. باتوجممه بممه جممد ل فمموق شمماخت (RMSEA) 4تقریممب 

 اند. مطلوب رسیده

                          
1. Goodsness of fit lndex. 
2. Adjusted Goodness of Fit Index. 
3. Normed Fit Index. 
4. Root Mean Square Error of Approximation. 



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 33

 

 
 الگوی تحلیل عاملی تاییدی :(1شکل 

 گیری بحث و نتیجه
سممممندر م بازگشممممد بممممه خانممممه مممممادری، ) فممممردی های در ن سممممازه در ارتبمممما  بمممما خرده  

حمم  ) های بممین فممردی سممازه هممای شممناختی(   خرده های دفمماعی، خشممب  تحریف مکانیسممب
گمماهی از همسممر( در خرده  1سممازه حمم  تعممارر مقیمماس   تعممارر، همممدلی، فردیممد تعلممق، آ

(MCQ)  کرانبماخ ی بما همدر سمنجش سمؤال 15که یک ابراز تعارضمات زناشمویی   بما آلفمای 
(. همچنمممین مقیممماس 17، م 3117ثنمممایی، ) اسمممد، مقیاسمممی مشممماهده شمممد 20/6کممم  

کتیکهای تعارر موری که یک ابزار  تا ی بما همدر سمنجش خشموند سمؤال 31ای، اشتراس 
کتیک ح  تعارر کالممی در خشموند( بما ضمریب ) در خانواده   تا استدتل، پرخاشمگری 

کرانباخ  کمه مقیماس   (. 3117 ،ثنائی) مشاهده شد 11/6تا  02/6آلفای  گلمن معتقد بمود 
همممای عمماطفی اسمممد    گیری توانش ا    بویمماتری  از شممانزده ممممورد، وهممارده ممممورد آن انممدازه

کامم  هموش عماطفی نیسمد   بیشمتر صمفاتی ومون پایمداری    هیچکدام از آنها در برگیرنده 
کمه شمبیه بمه آزمونکنم گیری می وندین خیییمه دیگمر را انمدازه همای سمنتی شخیمیتی  د 

                          
1. Marital Conflict Questionnaire. 

- 
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کممه جهممد انممدازه اسممد. برخممی از ایممن مقیاس گیری همموش عمماطفی سمماخته شممده اسممد  همما 
گر اسمد. پرسشمنامه  بندی مشاهده خودسنجی اسد   برخی دیگر به شک  مقیاس درجه

کرانبماخ جهمد محاسمبه همسمانی در نمی از 1بارٌا ن  ( تما02/6) با استفاده از ضمرایب آلفمای 
 ( تمممما02/6) ( را نشممممان داده اسممممد. پرسشممممنامه سایبریاشممممرینک سممممازگاری در نممممی10/6)
کممرده 10/6) کرانبمماخ اسممتفاده  ( را نشممان داده اسممد   بممرای تعیممین پایممایی از ضممریب آلفممای 

 (.3112عارفی، رضویه، ) اسد
کممه براسمماس مممدل مممایر   سممالو ی سمماخته شممده اسممد بمما اسممتفاده از  مقیمماس شممات 

کرا ( را نشممان داده اسممد   ضممریب 26/6) ( تمما12/6) نبمماخ همسممانی در نممیضممرایب آلفممای 
گمزارش شمده اسمد 71/6بازآزمایی را  کمرده اسمد. ایمن مقیماس بما ر ایمی مناسمبی   گمزارش 

 (. 2667شات، )
در ایمممن پمممژ هش مقیممماس سممماخته شمممده بمممر سمممنجش توانمممایی در د  حیطمممه مهارتهمممای 

کیمد دارد بمرخالر مقیاس فردی   بین در ن کمه بیشمتر بمر انمدازه فمردی تث گیری  همای نمامبرده  
کمه شمات ویژگی   یا خیییه (   3211) ای از هوش عماطفی اسمد. ایمن مقیماس بمه آنچمه 
( سمماختند توجممه داشممته اسممد در مهارتهممایی وممون تشممخیت، 3277) 2بممارٌا ن   بویمماتری 

گماهی از  ضمعید هیجمانی  تنظیب   بهره   بمرداری از هیجانمات فمردی در مقیماس شمات   آ
های دیگممران   در مجممموع  احساسممی خممود، حساسممید   عالیممق دیگممران   پممذیرش دیممدگاه

کممه در مقیاس هممای ادراک هیجممانی، تنظممیب هیجممانی   بکممارگیری هیجان توانایی هممای  همما 
های متفممما تی از  شمممود را پوشمممش داده اسمممد همچنمممین بمممه سمممازه هممموش هیجمممانی دیمممده می

تنظمیب   ) یز از سمندرم بازگشمد بمه تجمارب ا لیمهفردی از جمله توانمایی تمما مهارتهای در ن
کمردن مکانیسمب کنون( توجه به توانمایی ناهمسماز  گذشته  ا  های دفماعی تفکیک هیجانات 

اداره افکممممممار   ) هممممممای شممممممناختی اداره   ابممممممراز هیجانممممممات( توانممممممایی مممممممدیرید تحریف)
ق همسمر فمردی عمال ه بمر هممدلی   حساسمید بمه عالیم احساسات(   در بعد مهارتهمای بین

                          
1. Bar-on Questionnaire. 
2. Baron, C., & Boyatzis, R. 
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گماهی از  تحم    تنظیب دیدگاه) مقاب ، توانایی ح  تعارر به معنای های همسر مقابم ( آ
گاهی از حالد) همسر مقاب  به معنای های ر انی   تشخیت افکمار   احساسمات همسمر  آ

کنمار احسماس تعلمق   مقاب (   توانایی تنظیب مرزهمای ارتبماطی   مهمارت حفم  فردیمد در 
فممردی   هممای مقیمماس مهارتهممای در ن قابمم  همگممی از خممرده آزمونسممازی بمما همسممر م بر ن
 فردی اسد. بین

همایی اسمد  غالب تحقیقات موجود در زمینه زنان   مردان متثه  با اسمتفاده ازمقیاس
های شمناختی  به عنوان مهال، سازه تحریف) نیسد ز جهاها ویژه ر ابط  سؤال که محتوای

کممه در همممه نمونممه همما قابمم  اجراسممد از جملممه نمونممه زنممان   مممردان  دارای محتمموایی اسممد 
که هب بومی تهران  همب غیربمومی  متثه (. این پژ هش ر ی نمونه ای از زنان   مردان متثه  

های مختلف جامعه ایرانی بودند انجام شمد. بنمابراین نمونمه مناسمبی    از شهرها   فرهنگ
جهد انجام این پژ هش بودند.

 بمین –های ر ان سنجی مقیاس مهارتهمای در ن فمردی  یهای پژ هش حاضر ویژگ یافته
افتراقممی(، همسممانی ) زه، ر ایممی همگممرا   تشممخیتسمما ر ایممی :شممام   شمموهران، زن فممردی

کرد. در نی   پایایی بازآزمایی را در نمونه  ای از جمعید عمومی تثیید 
گممممرای مناسممممب مقیمممماس مهارت هممممای  نتممممای  ایممممن پممممژ هش ر ایممممی همگممممرا   ر ایممممی  ا

گویمه –فردی  در ن های  بین فردی را نشان داد. در بررسی پایایی مقیاسها، همسمانی در نمی 
بممین فممردی   زیرمقیاسممهای آن برحسممب ضممرایب آلفممای  –مقیمماس مهارتهممای در ن فممردی 

گرفمم شممده برازنممدگی، بممرازش  های نرم د. شمماختکرانبمماخ محاسممبه شممد   مممورد تثییممد قممرار 
 دهد. تطبیقی، برازش خوب مدل را نشان می

های بررسممی شممده در مقیمماس مهارتهممای در ن فممردی   بممین فممردی در  سممازه تمممامی خرده
کثر پژ هشهای مربو  بمه موضموعات زنمان  ممردان متثهم  ور ابمط بمین فمردی   در ن فمردی  ا

کلیممر، دشممی   تممایلر2635) همسممران مشمماهده شممده اسممد. پادیمما (؛ 2631) (؛ لیونممدی2633) (؛ 
کمموت کرده ز جهمما( برمت یممر تعممارر   حمم  تعممارر   ر ابممط 2667) ت کیممد  انممد. یلسممما    تث
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را بمما یکممدیگر  ز جهمما(  خشممب، تنظممیب خشممب   ر ابممط زناشممویی 2662) ( ؛ بمماریو2661) شممریالن
کاسممملو  همکممماران ممممرتبط دانسمممته گشمممد بمممه خمممانواده مبمممدأ   های باز (؛ سمممندر م2662) اند. 

کرده ز جهممماعملکمممرد زناشمممویی  (؛ 3277) انمممد. ممممولر  نمممدرمر را بممما یکمممدیگر ممممرتبط مشممماهده 
کرت   بورسمممممیش2665) وی   اوزتمممممرک حممممممام همممممای شمممممناختی    ( تحریف2661) (؛ اسمممممتا

(؛ 3223) اند. مممولر و ن زیمم  را بمما یکممدیگر مممرتبط دانسممته ز جهمماکیفیممد ر ابممط بممین فممردی 
( 2661) ( ؛ پدر سا، ویگ ، ویولز، ارنی ، بائوملر نیکلممان2636) هیول،  اینسگرزمگانگ   ان

گمماهی شممناختی   ر ابممط بممین فممردی  گمماهی احساسممی   آ کممه بممین آ کسممانی بودنممد  از جملممه 
کردند. ز جها  رابطه معنادار مشاهده 

د. را بمما یکممدیگر مممرتبط دانسممتن ز جهمما( همممدلی   ر ابممط 2667) (؛ فریممدبرگ2636) داتیلممو
کلور2660) ایفرت تعلمق -وگمونگی فردیمدتمثثیر  را تحمد ز جهما( ر ابط بین فمردی 2662) (؛ 

کرامر کردند.  را بما ممدیرید  ز جهما( عملکمرد زناشمویی 3221) (؛   د انلمو2662) آنها مشاهده 
 های دفاعی با یکدیگر مرتبط دانستند. مکانیسب
فمردی   بمین فمردی از شمواهد های مهارتهمای در ن  های پژ هش ضمن تاییمد سمازه یافته

موجود درمورد اهمید آنها در عملکرد زن  شوهرها در ر ابط بمین فمردی   در ن فمردی شمان 
کنند. حماید می
کیفیمد ر ابمط زناشمویی   سمازی نظریمه تواننمد بمرای غنی ها می این یافته  های مربمو  بمه 

گیرنمد. مهارتهای در ن فردی   بمین فمردی بمر عملکمرد زنمدگی ز جمی موتثثیر  رداسمتفاده قمرار 
، بممه ز جهمماهای ایممن پممژ هش، مقیمماس مهارتهممای در ن فممردی   بممین فممردی  براسمماس یافتممه

تواند برای بررسی موضوعات   مشکالت متفا ت زن  شوهرها بمه  عنوان مقیاسی معتبر می
کمرد. البتمه ایمن  توان برای پژهش کار بسته شود. از این مقیاس، می کتشمافی اسمتفاده  همای ا

هممای  هایی وممون مقممدماتی بممودن همممراه اسممد   نیمماز بممه تممدارک طرک یمماس بمما محممد دیدمق
یمممابی   تکمممرار پژ هش همممایی بمممرای تاییمممد  پژ هشمممی دیگمممر بمممه منظمممور تکمیممم  فراینمممد اعتبار

 های فعلی دارد. یافته
کممه ایممن پرسشممنامه براسمماس آن  کممه پرسشممنامه طراحممی شممده  مبممانی نظممری  از آنجممایی 
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-وب نظممری از مهارتهممای در ن ر انممی براسمماس رویکممرد تحلیلممیسمماخته شممد از یممک وممارو
 داده قمرار موردتوجمه را ساختاری –پویشی   مهارتهای بین فردی براساس رویکرد سیستمی 

توانممممد جهممممد سممممنجش مهارتهممممای زناشممممویی در  می همممما مهارت مقیمممماس بنممممابراین. اسممممد
گیمرد؛   همزممان بم ز جهماتحقیقات  تموان  ا یمک پرسشمنامه می  خمانواده ممورد اسمتفاده قمرار 
کممممرد. همچنممممین بعممممداز  حیطممممه های متفمممما تی در ر ابممممط زنممممان   مممممردان متثهمممم  را بررسممممی 

هما از ایمن آزممون اسمتفاده  ح  تموان جهمد سمنجش اثربخشمی راه مداخالت ز ا درممانی می
 کرد.
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