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چكيده
هدف تحقيق حاضر بررسي ویژگي های روان سنجي مقياس اصالت در رابطه) (AIRSو بررسي رابطه
اصالت رابطه و ترس از صميمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود .این پرسشنامه دارای  92ماده ميباشد و
سال  7776توسط لوپز و رایس ساخته شد .جامعه مورد بررسي کارمندان متاهل شهر سنندج بودند .که از ميان
آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم  177نفر( 559زن و  772مرد) انتخاب گردید .داده
های گردآوری شده با روش های آماری تحليل عاملي اکتشافي ،آلفای کرونباخ ،همبستگي و رگرسيون چند
متغيری در نرم افزار  SPSS21تحليل شدند .محاسبه پایایي به روش همساني دروني و بازآزمایي انجام شد
و ضرایب  7/229و  7/957به ترتيب برای آنها به دست آمد .از آزمون اصالت وود ،لينلي  ،مالت بي ،باليوسيس
و جوزف ( )7779به عنوان شاخص روایي مالکي همزمان استفاده شد و همبستگي آن با مقياس اصالت رابطه
 7/65بود .روایي صوری آزمون نيز توسط اساتيد و دانشجویان روانشناسي و مشاوره تایيد شد .نتایج تحليل
عاملي اکتشافي نشان داد که مقياس اصالت رابطه ،دارای دو عامل مي باشد :عدم مقبوليت فریب و پذیرش
خطر خودافشایي .مطالعه دوم نشان داد هر دو خرده مقياس اصالت در رابطه به همراه ترس از صميميت توان
پيش بيني رضایت از رابطه افراد متاهل را دارا مي باشند .در کل نتایج پژوهش نشان داد مقياس اصالت در
رابطه لوپز و رایس( )7776از روایي و پایایي مناسبي برخوردار است و دارای دو عامل مي باشد و مي تواند
در تحقيقات بعدی در زمينه اصالت روابط و تحقيقات حوزه خانواده مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کليدی :اصالت در رابطه ،ترس از صميميت ،رضايت از رابطه ،پايايی ،روايی
 .6دکتری مشاوره ،دبير آموزش و پرورش کردستان

  .9دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائيyukarimi@yahoo.com ،

 .3دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي ،مدرس مدعو دانشگاه پيام نور واحد سردشت
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مقدمه
با وجود آنکه از ایام قدیم ،اصالت در روابط 5و ابراز صادقانه خود در روابط صميمانه و
نزدیک مورد تمجيد قرار گرفته است(آرون )7779 ،7و به عنوان یکي از مولفه های کليدی
شخصيت سالم و روابط کارامد در چندین نظریه عمده مشاوره ،شخصيت و رشد انساني به
شمار آمده است(هورنای5525 ،9؛ مزلو5597 ،1؛ راجرز5595 ،9؛ وود ،مالت بي ،استوارت و
جوزف ،)7779 ، 6اما در زمينه تعریف "رفتار خالصانه و اصيل خود" هيچ نوشته یا بنيان
نظری منسجمي وجود ندارد و سازه اصالت در ادبيات روانشناختي تا حدی مبهم باقي مانده
است(هارتر .) 7777 ،2هم چنين تحقيقات تجربي ناچيز در زمينه اصالت ،تا حدودی با ابهام
نظری همراه مي باشند؛ مثال این که آیا اصالت یک متغير فردی(سازه باثبات دروني که بيانگر
خود واقعي است) یا یک سازه رابطه ای(مثال یک تجربه منحصر به فرد خود با یک فرد
خاص) است .این ابهام باعث شد تا مدتها ابزاری برای اندازه گيری آن ساخته نشود و فعاليت
های پژوهشي خاصي در این حيطه صورت نگيرد(وود ،لينلي ،9مالت بي ،باليوسيس 5و
جوزف .)7779 ،
با وجود آن که اغلب نظریات مرتبط با اصالت بر یک دیدگاه شخص محور مبتني بر
ویژگي های اساسي ساختاری خود تاکيد دارند ،در عين حال این نظریات بر ویژگي های
بافت رابطه توجه دارند که مي تواند شکل گيری و رشد خود واقعي را تسهيل کند یا به
تعویق بيندازد .برای مثال ویني کات ،نظریه پرداز روابط شي ء ،57بين تجارب خود واقعي و
کاذب تميز قائل مي شود و ادعا مي کند وقتي که مراقبان اوليه کودک ،در تایيد و برآوردن
نيازها و احساسات ویژه کودک شکست مي خورند ،کودک با تجارب خود اصيلش بيگانه
1. relationship authenticity
2. Aron
3. Horney
4. Maslow
5. Rogers
6. Wood, Maltby, Stewart, & Joseph,
7. Harter
8. Linley
9. Baliousis
10. object relationship
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مي شود و یک خود کاذب را بر اساس تسليم در مقابل تمایالت والدین یا به خاطر ترس از
عدم تایيد پرورش مي دهد .از دیدگاه کوهات بهترین نوع هویت ،خود خودمختار است که
عزت نفس و خویشتن باوری از ویژگي های آن است(پروچاسکا و نورکراس.)5959 ،5
به اعتقاد راجرز از خودبيگانگي بنيادی در آدمها حاصل ناهمخواني بين خودپنداره و
تجربه است .در این حالت تجربه های ارگانيزمي به دليل شرایط ارزش ،خود را تهدید مي
کنند .از آن پس نمي توانيم به صورت کل یکپارچهای زندگي کنيم که حق طبيعي هر انساني
است .در عوض به خودمان اجازه مي دهيم که فقط جزئي از کسي شویم که واقعا هستيم .ما
برای حفظ توجه مثبت دیگران ،دیگر با کسي که واقعا هستيم صادق نمي مانيم .این حاصل
رشد طبيعي اما مصيبت بار کودکي ماست .وقتي افراد در حالت بيگانگي به سر ميبرند تجربه
هایي را که با خود ،نا همخوان هستند به صورت نيمه هشيار تهدید کننده ادراک مي کنند.
به همين دليل ارگانيسم به دليل تراشي ،فرافکني و انکار روی مي آورد(تو ،باکر ،هادن و
لين.)7759 ، 7
پرلز 9نيز در نظریه خود به مفهوم خود اصيل پرداخته است .به اعتقاد وی آن چه ما به
جای خود واقعي و اصيل ميآفرینيم زندگي خيالي است که مایا 1ناميده مي شود .مایا جزئي
از سطح جعلي وجود است که آن را ما بين خود واقعي و دنيای واقعيمان مي سازیم؛ اما
طوری زندگي مي کنيم که انگار مایا واقعيت دارد .مایای ما وظيفه دفاع را بر عهده دارد؛
زیرا از ما در برابر جنبه های تهدید کننده خود یا دنيایمان ،مثل احتمال طرد شدن محافظت
مي کند .ما مي کوشيم ویژگي هایي را بوجود آوریم که جامعه برای تایيد کردنمان از ما
مطالبه مي کند و وجود ویژگي های مخالف آنها را در خود انکار مي کنيم(پروچاسکا و
نورکراس.)5959 ،
اصالت(خلوص) در رابطه یک الگوی ارتباطي است که از منافع مبادالت متقابل و دقيق
در تجارب واقعي فرد با یک شریک صميمي ،علي رغم خطر ناراحتي های شخصي ،عدم
1. Prochaska & Norcros
2. Tou, Baker, Hadden, & Lin
3. Perls
4. maya
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تایيد توسط شریک ویا عدم ثبات رابطه دفاع ميکند (لوپز و رایس .)7776 ،5رفتار خالصانه
و اصيل اغلب به واسطه عوامل زیر سرکوب و محدود مي شود :ترس از عدم پذیرش توسط
شریک ،عدم درک یا مخالفت و یا انتظاراتي که بر اساس آن افشاگری های صادقانه منجر
به تعارض مي شود(داونينگ.)7779 ،7
بر این اساس ،فردی که گرایش نيرومندی به خلوص در رابطه دارد باید بداند که منافع
خوداظهاری های صادقانه با یک شریک صميمي به مراتب بيشتر از هزینه ها و خطرهای
بالقوه آن است .در مقابل ،در شرایط ارتباطي تهدید آميز ،افراد اصالت و خلوص ضعيف تر
را ترجيح مي دهند که به صورت رفتارهای خود کاذب نمایان مي شود .از جمله :روابط
ناهمخوان و فریبنده ،چشم پوشي یا اغماض .افرادی که جهت گيری روشني نسبت به اصالت
در رابطه دارند باید آگاهانه از غلط جلوه دادن خود برای شریکشان اجتناب کند و شریکشان
را به افشاگریهای باز و صادقانه دعوت کنند و شریکشان را کمک کنند تا فهم دقيق تری
از آن ها کسب کند(لوپز و رایس.)7776 ،
اصالت رابطه به معنای تایيد اهميت این نکته است که افراد نزدیکتان ،خود واقعيتان را
خوب یا بد ببينند .اصالت رابطه شامل فرایند انتخابي خود افشایي و بهبود صميميت متقابل و
اعتماد مي شود .به طور خالصه ،اصالت رابطه یعني اصيل و خالص بودن و جعلي نبودن در
رابطه یک نفر با دیگران(کرنيس .)7779 ،9در فرهنگ ایراني و دین اسالم نيز همواره
صداقت و روراست بودن در روابط و خصوصا در زندگي زناشویي مورد تایيد قرار گرفته
است و همواره صداقت و خلوص به عنوان یکي از مالک های قضاوت در مورد سالمت
شخصيت و بلوغ رواني افراد مطرح بوده است.
پژوهش های صورت گرفته در زمينه فریب در روابط صميمانه(لينلي ،جوزف ،هامينگتون
و وود7776 ،؛ لينلي7776 ،؛ تو و همکاران )7759 ،نشان مي دهد که شرکت کنندگان،
فریب را به عنوان وسيله ای جهت اجتناب از خشم شریک و تعارض و باهم ماندن مي

1. Lopez, & Rice
2. Downing
3. Kernis
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دانستند .ليک و کوني )7775(5در مطالعه خود به ارتباط معني دار بين اصالت ادراک
شده/اظهار ش ده توسط خود با سبک های دلبستگي ایمن بزرگسالي و بهزیستي روانشناسي
در ميان یک نمونه دانشگاهي دست یافتند.
گلدمن 7و کرنيس( ) 7777در مطالعه خود نشان دادند نمره های اصالت رابطه ارتباط
ضعيفي با یک مقياس کلي عزت نفس داشتند اما به طور معني داری با عواطف منفي 25
دانشجوی کارشناسي ارشد روانشناسي ارتباط داشت .مطالعات نشان مي دهد در روابطي که
تمایل به اصالت پایين در رابطه وجود دارد ،افراد به شدت از این که توسط شریکشان پذیرفته
نشوند مي ترسند و تمایل دارند با پنهان کاری یا نشان ندادن عالقه به شناخت خود واقعي
شریکشان ،از تعارض اجتناب کنند .بر اساس مطالعه کيم ،کيوزیز و مالدا ،)7759( 9یکي از
جذابيت های روابط مجازی و کانال های ارتباطي از جمله فيسبوک ،تویتر و  ...آن است که
افراد خود واقعيشان را بروز نمي دهند و معموال با نقابي بر صورت در متن روابط ظاهر مي
شوند که این خود در بلندمدت منجر به از دست رفتن اعتماد خواهد شد .یافته های اوليه
اظهار خلوص و صداقت در رابطه را با عواملي از جمله عزت نفس ،حمایت اجتماعي و
خوش بيني(هوک ،گرستين ،دتریچ و گریدلي ،)7771 ،1اجتناب از تعارض(نف و هارتر،9
7777؛ کرنيس7779 ،؛ داونينگ ،)7779 ،بهزیستي(هوک ،گرستين ،دتریچ و گریدلي ،
7771؛ نف و سویزو ،)7776 ،6قدرت ،رضایت از رابطه و نقش های مساوات طلبانه (نف و
هارتر7779 ،؛ نف و سویزو )7776 ،در ازتباط دانستهاند.
در زمينه اصالت رابطه به دليل نبود یک مقياس اندازه گيری کارآمد در گذشته ،پژوهش-
های اندکي صورت گرفته است .گلدمن و کرنيس( )7779جزو اولين افرادی بودند که اقدام
به ساختن ابزاری برای اندازه گيری این مفهوم کردند ،آنها در پرسشنامه اصالت خود با
استفاده از یک خرده مقياس  6آیتمي اقدام به اندازه گيری اصالت رابطه نمودند .هر چند که
1. Leak, & Cooney,
2. Goldman
3. Kim, Kiousis, & Molleda
4. Hook, Gerstein, Detterich, & Gridley
5 Neff & Harter
6. Suizzo
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مقياس آنها ویژه اندازه گيری اصالت رابطه نبود .به عالوه ،آیتم های این خرده مقياس دارای
همساني دروني کافي نبودند(.)=7/97
وود ،لينلي  ،مالت بي ،باليوسيس و جوزف در سال  7779اقدام به ساختن ابزاری جهت
اندازه گيری اصالت نمودند .ابزار آنها دارای  57گویه بود و نتایج تحليل عاملي نشان داد که
این پرسشنامه  9عامل دارد :از خودبيگانگي ،5زندگي اصيل 7و پذیرش نفوذ خارجي .9ضریب
بازآزمایي آزمون بعد از دو و چهار هفته برای خرده مقياس ها از  ./29تا  ./55در نوسان بود
و همساني دروني آزمون نيز در حد مقبولي بود.
یکي از مقياس های پرکاربرد و معتبر جهت اندازه گيری اصالت رابطه ،مقياس  92آیتمي
اصالت در رابطه  (AIRS)1مي باشد که توسط لوپز و رایس در سال  7776ساخته شد و بر
روی  192ن فر که درگير رابطه رمانتيک بودند هنجار گردید .آزمون از پایایي بازآزمایي و
همساني دروني مناسبي برخورد بود .نتایج تحليل عاملي اکتشافي و تایيدی منجر به استخراج
دو عامل گردید :عدم مقبوليت فریب) 9 (UODو پذیرش خطر خودافشایي) .6 (IRTعامل
اول شامل  77گویه و عامل دوم شامل  51گویه بود .لوپز و رایس( )7776جهت تعيين
همبستگي سازه ،همبستگي نمره اصالت رابطه با چند متغير دیگر را بررسي کردند و نتایج
حاکي از تایيد روایي سازه بود .هم چنين نتيجه تحقيق نشان داد که اصالت در رابطه بعد از
جنسيت ،سطح تعهد ،عزت نفس و سبک دلبستگي بزرگسال کنترل شده ،مي تواند پيش
بيني کننده رضایت از رابطه باشد(لوپز و رایس.)7776 ،
از آن جا که در ادبيات پژوهشي کشور ما تا کنون مفهوم اصالت رابطه مورد بررسي قرار
نگرفته است فقدان یک مقياس اندازه گيری کارا و معتبر احساس مي شود .با وجود آنکه
علت بسياری از تعارضات زناشویي ،فریب و پنهان کاری یکي یا هر دو شریک مي باشد اما

1 . self-alienation
2. authentic living
3. accepting external influence
4. authenticity in relationship scale
5. unacceptability of deception
6. intimate risk taking
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سازه اصالت در ادبيات روانشناختي ما تا حدی مبهم باقي مانده است و تحقيقات چنداني در
این زمينه انجام نگرفته است .بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسي اهداف زیر انجام گردید:
 -5بررسي ویژگي های روان سنجي مقياس اصالت رابطه در کارمندان متاهل شهر سنندج
 -7بررسي نقش متغيرهای اصالت در رابطه ،ترس از صميمت و جنسيت در پيش بيني
رضایت از رابطه افراد متاهل

روش
پژوهش حاضر با هدف هنجاریابي ،بررسي ویژگي های روانسنجي مقياس اصالت در رابطه
لوپز و رایس( )7776و هم چنين بررسي نقش متغيرهای اصالت در رابطه ،ترس از صميمت
و جنسيت در پيش بيني رضایت از رابطه در بين کارمندان متاهل شهر سنندج انجام گرفت.
جامعه آماری این مطالعه ،کليه کارمندان متاهل شهر سنندج در سال  5951بودند .نمونه مورد
بررسي به شيوه نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد .از ميان کل ادارات شهر
سنندج 2 ،اداره به تصادف انتخاب گردید .سپس  177نفر ( 559زن و  772مرد) به تصادف
انتخاب گردید و پرسشنامه ها در اختيار آنها قرار گرفت .برای تحليل داده ها از شاخص ها
و روش های آماری مانند همبستگي پيرسون ،آزمونهای کرویت بارتلت ،5کفایت نمونه
برداری ( ، 7)KMOتحليل عاملي به روش چرخش واریماکس9و آلفای کرونباخ و
رگرسيون چند متغيری استفاده شد .داده ها توسط نرم افزار  SPSS21تحليل گردید.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:
مقياس اصالت در رابطه( :) AIRSمقياس اصالت در رابطه توسط لوپز و رایس در سال
 7776تهيه و بر روی نمونه ای از افراد که درگير روابط رمانتيک بودند هنجار گردیده است.
نتایج تحليل عاملي نشان داد که این مقياس دارای  7عامل مي باشد :عدم پذیرش فریب و
پذیرش خطر خودافشایي .نمره گذاری آیتم ها بر اساس یک مقياس ليکرت  5درجه ای،
(5ابدا در مورد من صادق نيست) تا (5کامال در مورد من صادق است) صورت مي گيرد.
1. bartlett,s test of sphericity
2. Kaiser – Mayer – Olkin test of sampling adequacy
3. rotated component matrix
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آیتم های ،91 ،97 ،95 ،97 ،75 ،72 ،76 ،79 ،77 ،75 ،55 ،59 ،56 ،59 ،57،51 ،5 ،9 ،1 ،9
 96و 92به صورت معکوس نمره گذاری مي شوند .در مطالعه لوپز و رایس( ،)7776ضریب
آلفای کرونباخ برای همساني دروني آیتم ها برابر  ./96بود و ضریب بازآزمایي  ./27و ./26
برای خرده مقياس ها به فاصله  9ماه بعد از اجرای اوليه آزمون به دست آمد.
مقياس اصالت وود ،لينلي  ،مالت بي ،باليوسيس و جوزف( :)7779این مقياس در سال
 7779توسط وود ،لينلي  ،مالت بي ،باليوسيس و جوزف جهت اندازه گيری اصالت مزاجي
بر اساس مدل  9گانه اصالت ساخته شد .این آزمون دارای  57آیتم مي باشد و نمره گذاری
آن بر اساس یک مقياس  2درجه ای ليکرت(5 ،به هيچ وجه توصيف کننده من نيست) تا
(2خيلي خوب مرا توصيف مي کند) انجام مي گيرد .این مقياس دارای  9خرده مقياس مقياس
مي باشد .آیتم های  5 ،9 ،5و  55مربوط به خرده مقياس زندگي اصيل ،آیتم های  9 ،1 ،9و
 6مربوط به خرده مقياس پذیرش نفوذ خارجي و آیتم های  57 ،2 ،7و  57مربوط به خرده
مقياس از خود بيگانگي مي باشند .در مطالعه وود و لينلي( ،)7776ضریب آلفای کرونباخ
 7/95و ضریب بازآزمایي آزمون از  7/29تا  7/55برای خرده مقياس ها به دست آمد .هم
چنين خرده مقياس ها با عزت نفس و جنبه های بهزیستي رواني و اجتماعي همبستگي قوی
داشتند.
پرسشنامه ترس از صميميت :5این پرسش نامه اولين بار توسط کارل دسکاتنر و مارک
تلن ،)5555(7برای اندازه گيری ترس از صميميت اجرا شد .هنجاریابي این آزمون در ایران
توسط فالح زاده  ،فرزاد و فالح زاده( )5957با حجم نمونه  962نفری اجرا،که از این تعداد
 975نفر ( )%99زن و  799نفر ( )%15/5مرد ،اجرا و با به کارگيری روش تحليل عاملي
اکتشافي و تأیيدی ساختار پرسشنامه بررسي شد .تحليل عاملي  7عامل را در بين  99سؤال
آشکار ساخت :عامل  5ترس از صميميت در «رابطه با همسر» و عامل  7ترس از صميميت
در «رابطه با دیگران» است .همساني دروني کل مقياس  ،7/99عامل  7/95 ،5و عامل 7/25 ،7
و ضریب اعتبار بازآزمایي کل مقياس  7/57و برای عامل های فرعي  5و  7به ترتيب  7/92و
1. the factor of intimacy inventory
2. Descanter & Mark Telen
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 7/99به دست آمد .تحليل عاملي تأیيدی نشان داد که داده ها از برازش خوبي برخوردار
است .همبستگي منفي ( )-7/99این مقياس با مقياس صميميت واکر و تامپسون( )5599حاکي
از روایي واگرای آزمون است.
مقياس رضایت از رابطه برنز و سایرس :5این مقياس دارای  2آیتم است که در تالش
برای اندازه گيری رضایت در نزدیکترین رابطه فرد در بزرگسالي مي باشد .شرکت کنندگان
ميزان رضایت از رابطه در هر یک از بخش ها ی مختلف رابطه را با استفاده از مقياس ليکرت
 2درجه ای از (7بسيار ناراضي) تا ( 6بسيار راضي) نشان مي دهند .افراد با نمره برش  95و یا
باالتر به عنوان افرادی که رضایت از رابطه را تجربه خواهند کرد در نظر گرفته مي شود.
هيمن و همکاران( )5551با روش بازآزمایي بعد از  6هفته پایایي این مقياس را  7/27به دست
آوردند و دومنت )7775( 7روایي همگرایي مقياس رضایت از رابطه را با مقياس سازگاری
زناشویي  ،7/97و با شاخص کيفيت ازدواج  7/55گزارش کرد .قيصری و کریميان()5957
در مطالعه خود ،آلفای کرونباخ  7/91را بدست آوردند و روایي همگرای مقياس را از طریق
همبستگي آن با مقياس رضایت زناشویي دابليو و هودسن  7/29محاسبه کرند.

یافتهها
مطالعه اول :در این پژوهش ميانگين سن آزمودني ها  91/6سال و انحراف معيار آن 55/92بود
و ميانگين مدت ازدواج نيز  59/7سال با انحراف معيار  5/5بود 56 .درصد شرکت کنندگان
داری مدرک کارداني 5 ،درصد دیپلم 69 ،درصد دارای مدرک ليسانس و بقيه دارای
مدرک فوق ليسانس بودند.
آزمون اصلي بعد از ترجمه و تایيد اساتيد بر روی نمونه اوليه( 17نفر) اجرا گردید.
مشاهدات نشان داد پاسخ دادن به گویه های آزمون بر اساس گزینه های پاسخي که در اصل
توسط سازندگان آزمون طرحي شده بود ،برای شرکت کنندگان گنگ و دشوار مي باشد.
چون در فرم اصلي آزمون پاسخ ها بر روی یک مقياس ليکرت  5درجه ای قرار دارد 5 .به
1. Burns & Sayers
2. Dumont
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معنای "ابدا در مورد من صادق نيست" و  5به معنای "کامال در مورد من صادق است" و
بقيه اعداد تعریف نشده اند و پاسخ دهنده باید در جواب هر گویه ,عددی از  5تا  5را انتخاب
کند .در نتيجه محققان به جای مقياس  5درجه ای یک مقياس ليکرت  9درجه ای طراحي
کردند( 5 .ابدا در مورد من صادق نيست)( 7 ،کمي در مورد من صادق است)( 9 ،تا حدی
در مورد من صادق است)( 1 ،خيلي در مورد من صادق است) و ( 9کامال در مورد من صادق
است).
پس از اجرای اوليه آزمون ،همساني دروني محاسبه شد .ضریب همساني دروني نشان
ميدهد که هر آزمون تا چه حد خصيصه واحدی را ميسنجد (کرمي .)5996 ،ضریب آلفای
کرونباخ برای کل گروه نمونه برابر  7/229بودکه ضریب مناسبي است .به منظور بررسي
پایایي بازآزمایي ،آزمون اصالت رابطه مجددا پس از سه هفته بر روی همان  17نفر قبلي اجرا
و همبستگي بين نمرات دو آزمون به روش همبستگي پيرسون جهت محاسبه پایایي بازآزمایي
محاسبه گردید .ضریب به دست آمده برابر  7/957بود که نشان دهنده اعتبار باالی آزمون
است.
جدول  .1ضريب آلفای کرونباخ و ضريب بازآزمايی
سطح معني داری

تعداد

شاخص ها
ضریب آلفای کرونباخ

7/229

7/777

17

ضریب بازآزمایي

7/957

7/777

17

به منظور مطالعه روایي مالک آزمون اصالت در رابطه ،دو آزمون اصالت در رابطه و
آزمون اصالت(وود و همکاران )7779 ،همزمان بر روی نمونه اوليه اجرا گردید و همبستگي
بين دو آزمون محاسبه گردید .ضریب همبستگي پيرسون دو آزمون  ./65و در سطح ./75
درصد معني دار بود.
یکي از راههای بررسي وضعيت سواالت استفاده از روش تحليل عاملي مي باشد .اعتبار
عاملي شکلي از اعتبار سازه است که از طریق تحليل عاملي انجام مي شود .تحليل عاملي
نشان دهنده شيوه های ریاضي گوناگوني برای تحليل همبستگيهای دروني بين مجموعه
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متغيرها و تبيين همبستگيها برحسب تعداد محدودی از متغيرهاست که عوامل ناميده مي-
شود(کرمي.)5957 ،
یکي از مهمترین اهداف تحليل عاملي کشف عوامل بدون آگاهي از وجود آنها است.
جهت رسيدن به این هدف از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد.تحليل عاملي به دو صورت
مي تواند انجام شود  - 5استفاده از مؤلفه های اصلي  -7استفاده از تحليل مشترک(عامل
اصلي) .در این پژوهش از روش مولفه های اصلي استفاده مي شود.
مفروضاتي جهت انجام تحليل عاملي الزم است که بررسي شود در صورتيکه این
مفروضات رعایت شوند امکان انجام تحليل عاملي وجود دارد .در غير اینصورت استفاده از
تحليل عاملي اشتباه مي باشد.این مفروضات عبارتند از:
 -5شاخص کفایت نمونه برداری بادست کم  7/2و ترجيحا باالتر از آن باشد-7.نتيجه آزمون
کرویت بارتلت باید از لحاظ آماری معنا دار باشد-9.بار عاملي سئوالها در ماتریس عاملي
و ماتریس چرخش یافته حداقل  7/9و ترجيحا باالتر از آن باشد-1.هریک از عاملها باید
حداقل دارای سه سئوال باشد(.)71
مقدار کيسر -مي یر -اولکين( )KMOبيان کننده کفایت نمونه گيری مي باشد.هرچه
مقدار بدست آمده بيشتر باشد بيان کننده این است که همبستگي بين زوج متغيرها را مي توان
توسط سایر متغيرها تبيين کرد،ومقدار کوچک بيان کننده این مورد است که همبستگي بين
زوج متغيرها را نمي توان توسط سایر متغيرها تبيين کرد .سرني وکيسر( )5522نيز معتقدند
که وقتي مقدار  KMOبزرگتراز  7/67باشد براحتي مي توان تحليل عاملي را انجام داد و
هرچه این مقدار بزرگتر باشد مناسبتر است(هومن.)5957 ،
یکي دیگر از موارد که باید بررسي شود  ،انجام تحليل عاملي ماتریس همبستگي سواالت
مي باشدکه باید دارای اطالعات معناداری باشد تا بتوان به تحليل عاملي پرداخت که برای
این منظور از آزمون کرویت بارتلت استفاده مي شود .آزمون بارتلت حداقل شرط الزم برای
انجام دادن تحليل عاملي است .که در آزمون بارتلت فرص صفر اینست که هر متغير فقط با
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خودش همبستگي دارد و رد فرض صفر یعني اینکه ماتریس همبستگي معني دار است و
حداقل شرط الزم برای انجام تحليل عاملي را دارد(ميرز و گامست.)5955 ،5
جدول  .2نتايج آزمون  KMOوآزمون کرويت بارتلت برای داده های بدست آمده از آزمودنيها
آزمون KMO
آزمون بارتلت

7/261
مقدار خي دو

7511

درجات آزادی

169

سطح معناداری

7/775

چنانکه مشاهده مي شود در جدول فوق ميزان مناسب بودن داده ها جهت اجرای تحليل
عاملي با استفاده از معيار  KMOو نيز آزمون کرویت بارتلت اندازه گيری شده است .مقدار
 KMOبرابر با  7/261مي باشد و چون به یک نزدیک مي باشد پس مقدار مناسبي است
ودر خصوص مقدار محاسبه شده آزمون بارتلت به واسطه سطح معني داری کای اسکور
قضاوت مي شود که در اینجا چون این مقدار در سطح  7/775معني دار مي باشد پس سطح
معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت حاکي از مناسب بودن ماتریس سواالت برای انجام
تحليل عاملي است .بنابراین ،بر پایه هر دو مالک ميتوان نتيجه گرفت که اجرای تحليل
عاملي بر اساس ماتریس همبستگي حاصل گروه نمونه مورد مطالعه ،قابل توجيه خواهد بود.
برپایه این دادهها ميتوان به استخراج عاملها اطمينان کرد.
جدول  .3عوامل استخراج شده با روش تحليل عاملی
عامل ها

سواالت

7

5

7/779

./215

75

-7/755

./297

9

7/791

./659

56

7/799

./695

72

-7/717

./699

75

7/555

./699

95

7/752

./69

97

7/552

./652

1

7/529

./679

79

1. Meyers & Gamst
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عامل ها

سواالت

7

5

7/79

./677

5

7/595

./917

59

-7/792

./959

55

-7/555

./957

9

-7/595

./975

97

-7/759

./152

76

-7/799

./195

57

-7/775

./962

92

-7/571

7/955

96

7/576

7/59

91

-7/5

7/579

51

7/251

7/792

7

7/212

7/771

79

7/219

7/759

71

7/291

7/799

6

7/275

-7/799

59

7/699

./559

77

7/627

./597

59

7/615

./791

57

7/679

./796

5

7/995

./997

55

7/997

-7/795

52

7/197

./795

77

-7/15

7/15

2

7/795

./597

9

-7/779

./591

99

7/522

./552

99

7/561

./775

79

9/71

55/55

ارزش های ویژه

75/26

97/175

درصد واریانس
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با استفاده از مالک نگهداری عاملهایي که ارزش های ویژه آنها بزرگتر از  5کيسر
گاتمن است ،همانند مطالعه لوپز و رایس(،)7776راه حل دو عاملي واضح ترین استخراج را
فراهم کرد .این دو عامل  91درصد کل واریانس را تبيين کردند .عامل :5عدم مقبوليت
فریب(=55/55ارزش ویژه)  97/175درصد واریانس را تبيين کرد و دارای  59ماده بود.
عامل :7پذیرش خطر خودافشایي(=9/71ارزش ویژه)  75/26درصد واریانس را تبيين کرد و
دارای  57ماده بود .در نام گذاری عامل ها همان نام هایي که سازندگان آزمون به کار برده
بودند به کار برده شد.
جهت بررسي ساختارعاملي مقياس اصالت در رابطه از تحليل عاملي تایيدی استفاده شد
که نتایج بدست آمده در ادامه ارائه ميشود.

شکل  .1تحليل عاملی تاييدی مرتبه دوم مقياس اصالت در رابطه در حالت ضرايب استاندارد

بررسی ويژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه 313 / ...

شکل  5مدل تحليل عاملي تایيدی مرتبه دوم مقياس اصالت در رابطه در حالت ضرایب
استاندارد را نمایش مي دهد .مقدار پارامتر برآورد شده برای هریک از متغيرها نشان دهنده
قدرت بار عاملي هر متغير روی عامل مرتبط با آن است.

شکل  .2تحليل عاملی تاييدی مرتبه دوم مقياس اصالت در رابطه در حالت ضرايب معنیداری
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شکل  7مدل تحليل عاملي تایيدی مرتبه دوم مقياس اصالت در رابطه در حالت ضرایب
معنيداری را نمایش ميدهد .اعداد موجود بر روی مسيرها نشانگر مقدار  t-valueبرای هر
مسير ميباشد .برای معنادار بودن بارهای عاملي الزم است تا مقدار  tهر مسير باالتر از 5/56
شود .براساس نتایج بدست آمده کليهی مقادیر  tمربوط به پارامترهای مدل شامل بارهای

عاملي و خطاهای استاندارد بزرگتر از  5/56و معنيدار ميباشند.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل عاملی
شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مقدار مشاهده شده

ارزیابي شاخص برازش

χ7/df

≥9

7/96

مناسب

IFI

<7/5

7/55

مناسب

RFI

<7/5

7/55

مناسب

RMSEA

>7/79

7/727

مناسب

SRMR

>7/79

7/769

مناسب

CFI

<7/5

7/57

مناسب

NFI

<7/5

7/57

مناسب

شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ( )χ7/dfبرازش مدل را تایيد مي کند df

 χ7/که این عدد کمتر از  9است و به معني برازش مدل با داده هاست .خطای ریشه
مجذورميانگين تقریبي( )RMSEAبرابر  7/727و ریشه دوم ميانگين مربعات باقي مانده
( )SRMRبرابر با 7/769است که از ميزان مالک ( )7/79کوچکتر است که از ميزان مالک
( )7/79کوچکتر است و در نتيجه براز ش مدل را تأیيد مي کند .و در نهایت شاخص های
 NFI، CFI ،IFIو  RFIنيز از مالک مورد نظر ()7/5بزرگتر هستند .در مجموع و با در نظر
گرفتن مجموع شاخص های برازش محاسبه شده برازنده بودن مدل عاملي مقياس اصالت در
رابطه مورد تایيد قرار ميگيرد.
مطالعه دوم :در قسمت دوم پژوهش ،رابطه متغيرهای اصالت در رابطه ،ترس از صميميت و
جنسيت با رضایت از رابطه زناشویي بررسي شد .به همين منظور همزمان با اجرای آزمون
اصالت در رابطه ،پرسشنامه های ترس از صميميت و رضایت از رابطه در اختيار شرکت
کنندگان قرار گرفت پس از تکميل جمع اوری گردید.
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در جدول شماره  9ميانگين و انحراف استاندارد نمره شرکت کنندگان در مقياس های
رضایت از رابطه ،اصالت در رابطه و خرده مقياس های عدم پذیرش فریب و پذیرش خطر
خودافشایي و ترس از صميميت بيان شده است و به بررسي ضرایب همبستگي پيرسون بين
متغير های بکار برده شده در تحقيق پرداخته شده است.
جدول  .5ميانگين .و انحراف استاندارد متغيرها و ضرايب همبستگی
بين متغير های گنجانده شده در پژوهش
متغيرها

SD

M

جنسيت

7

5

1

9

6

9

5

رضایت از رابطه

96/5

59/72

-./71

5
*

5

اصالت در رابطه

557/96

56/66

-./776

./95

عدم پذیرش فریب

15/76

57/29

-./759

./999

*

./152

پذیرش خطر خود افشایي

17/95

59/79

./799

./179

*

./959

ترس از صميميت

91/9

52/97

./777

-./176

*

*

5

*

./775

-./977

*

-./961

5
*

-./792

*

5

* P> 7/75
برای تعيين تاثير هریک متغيرهای پيش بين بر واریانس رضایت از رابطه ،متغيرهای
اصالت در رابطه ،عدم پذیرش فریب ،پذیرش خطر خودافشایي ،جنسيت و ترس از صميميت
به صورت همزمان در معادله رگرسيون تحليل شدند .نتایج آماری تحليل رگرسيون در جدول
شماره  6ارائه شده اند.
جدول  .6تحليل رگرسيون به روش همزمان برای رضايت از رابطه و متغيرهای پيش بين
Β

متغيرهای پيش بين

B

مقدار ثابت

9/729

پذیرش خطر خودافشایي

./975

*./721

عدم پذیرش فریب

./715

*./712

9/959

ترس از صميميت

-./765

*-./551

-7/219

./776

اصالت در رابطه

./769

./579

5/72

./776

جنسيت

-./295

-./719

-./272

./129

 ARS=./992و RS=./999

T

سطح معني داری

./997

./959

9/195

./775
./775

و R=./956

* P> ./75
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با استفاده از روش رگرسيون همزمان ،مدل معني داری به دست آمد( P>./7779و
552 =77/572و .)F9بر اساس نتایج جدول  6و  tمشاهده شده ،حدود  91درصد از واریانس
رضایت از رابطه توسط متغيرهای پذیرش خطر خودافشایي ،عدم پذیرش فریب و ترس از
صميميت تبيين مي شود .بنابراین با توجه به مقدار بتا و سطح معني داری ،به ترتيب پذیرش
خطر خودافشایي( ،)Beta= ./721عدم پذیرش فریب ( )Beta= -./712و ترس از صميميت
( ) Beta= -./551قوی ترین متغيرها برای پيش بيني رضایت از رابطه در افراد مي باشند.
جنسيت و نمره کلي اصالت در رابطه ،پيش بيني کننده های معني داری نشان ندادند.

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابي مقياس اندازه گيری اصالت در رابطه بر روی جامعه ایراني
انجام شد .به همين دليل کارمندان متاهل شهر سنندج به عنوان نمونه انتخاب شدند و مراحل
هنجاریابي مقياس صورت گرفت .نتایج اجرای اوليه و بازآزمایي آزمون نشان داد که این
مقياس از همساني دروني مناسبي برخوردار است و همه آیتمهای آزمون متغير واحدی را
مي سنج ند و مقياس از ضریب پایایي بازآزمایي خيلي خوبي برخوردار مي باشد .همچنين
ضریب همبستگي پيرسون بين این مقياس و مقياس اصالت وود ،لينلي  ،مالت بي ،باليوسيس
و جوزف ( )7779جهت بررسي روایي مالکي(همگرا) آزمون ،روایي مالکي آزمون را تایيد
کرد.
همسو با نتایج مطالعه لوپز و رایس( )7776نتایج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد این
مقياس دارای دو عامل مي باشد -5 :عدم مقبوليت فریب( 59گویه)  -7پذیرش خطر
خودافشایي( 57گویه) .بر اساس نتایج تحليل عاملي اکتشافي و تایيدی  2تا از گویه های
پرسشنامه اصلي حذف گردید و مقياس نهایي به  97گویه تقليل یافت .برای نام گذاری عامل
ها از رویکرد سازندگان اصلي مقياس پيروی گردید .فاکتور عدم مقبوليت فریب به این
معناست که فرد ترجيح ميدهد در ارتباط با شریک(همسرش) خود واقعياش را نشان بدهد
و در گفتار ،حرکات و ابراز هيجانات و افکارش بدون نقاب باشد و چيزی را از شریکش
مخفي نکند .هم چنين این انتظار را نيز از طرفش دارد و ترجيح مي دهد شریکش هميشه
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صادق باشد و خود را طور دیگری ابراز نکند .حتي اگر این صداقت و خلوص به قيمت
رنجيدگي خاطر شریکش باشد .پذیرش خطر خودافشایي اشاره به این دارد که فرد تمایل
دارد خود واقعي اش را در رابطه بروز دهد؛ اما وقتي افراد بدون پرده شروع به خودافشایي
مي کنند و افکار ،هيجانات ،تمایالت و گذشته شان را به طور صریح ،بدون فریب و بي پرده
با شریکشان در ميان مي گذارند ،احتمال دارد این رفتار آنان باعث رنجيده خاطر شدن
شریکشان شود و این اقدام منجر به تعارض طرفين و حتي طرد شدن و رانده شدن طرفي شود
که صادقانه خود را ابراز مي کند .بنابراین این عامل نشان مي دهد که افراد تا چه اندازه خطر
ناشي از افشای خود(احتمال تعارض ،طرد شدن ،جدایي و  )...را مي پذیرند.
در قسمت دوم مطالعه به بررسي رابطه بين متغيرهای اصالت در رابطه ،ترس از صميميت
و جنسيت با رضایت از رابطه افراد متاهل پرداخته شد و نتایج تحليل رگرسيون چندگانه نشان
داد که نمره کلي مقياس اصالت و جنسيت پيش بيني کننده های رضایت از رابطه نيستند اما
دو خرده مقياس اصالت در رابطه(عدم مقبوليت فریب و پذیرش خطر خودافشایي) به طور
مثبت و متغير ترس از صميميت به صورت منفي پيش بيني کنندههای ميزان رضایت از رابطه
بودند .این نتایج تا حدی با نتایج تحقيقات(نف و سویزو7776 ،؛ داونينگ7779 ،؛ کيم و
همکاران ) 7759 ،همخواني دارد .این نتيجه از چند جنبه قابل تبيين است :افرادی که جهت
گيری روش ني نسبت به اصالت در رابطه دارند و نمره آنها در مقياس اصالت رابطه باالست،
آگاهانه از غلط جلوه دادن خود برای شریکشان اجتناب ميکنند و شریکشان را به افشاگری
های باز و صادقانه دعوت مي کنند .شریکشان را کمک کنند تا فهم دقيق تری از آن ها
کسب کند(لوپز و رایس .) 7776 ،هم چنين این افراد از همان دوران آشنایي با همسرشان،
با رفتار وگفتاری صادقانه و اصيل دارند ،خود واقعي شان را افشا مي کنند و متوسل به دروغ
و فریب جهت تحت تاثير قرار دادن طرفشان نمي شوند .بنابراین انتخابي آگاهانه و دور از
فریب صورت مي گيرد و افراد مي توانند آن کسي را که دنبالش مي گردند پيدا و انتخاب
کنند .از سوی دیگر این افراد دیگر نگران آن نيستند که همسرشان(شریکشان) از آن چه
آنان مخفي کرده اند آگاه شود و مطمئن هستند که همسرشان نيز چيزی برای مخفي کردن
و دروغگویي ندارد.
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افراد اصيل باور دارند که منافع خوداظهاریهای صادقانه با یک شریک صميمي به مراتب
بيشتر از هزینهها و خطرهای بالقوه آن است .آنها آگاهانه از غلط جلوه دادن خود برای
شریکشان اجتناب مي کنند و شریکشان را به افشاگری های باز و صادقانه دعوت مي کنند.
شریکشان را کمک مي کنند تا فهم دقيق تری از آن ها کسب کند .شناخت بيشتر همسر
باعث مي شود که زوجين از آسيبهای رواني و حساسيت های عاطفي همدیگر آگاه شده،
همدلي بيشتری نسبت به همدیگر بروز دهند و نسبت به کاستي ها و سرخوردگي های ناشي
از رابطه تحمل بيشتری نشان دهند.
از طرف دیگر ترس از صميمت و اصالت در رابطه همبستگي معني دار منفي نشان دادند
و احتماال به این دليل ميباشد که افرادی که در مقياس ترس از صميمت نمرات باالیي
ميگيرند معموال دارای سبکهای دلبستگي ناایمن ميباشند(گود5957 ،؛ جانسون،)5995 ،
این افراد از وابسته شدن و صميمي شدن با دیگران ميترسند و معموال از وابسته شدن اجتناب
مي کنند .همواره نگران از دست دادن یا خيانت شریک عشقي شان مي باشند و رفتارهای
وابسته گونه و حاکي از ضعف نشان ميدهند .بنابراین این افراد همواره از اینکه شریکشان به
خود واقعي آنان پي ببرد و آنان را ترک یا طرد نمایند در هراسند .پس سعي مي کنند خود
را طوری نشان دهند که شریکشان دوست دارد نه آن کسي که واقعا هستند.
در کل نتایج پژوهش نشان داد مقياس اصالت در رابطه لوپز و رایس( )7776از روایي و
پایایي مناسبي برخوردار است و دارای دو عامل مي باشد و مي تواند در تحقيقات بعدی در
زمينه اصالت روابط مورد استفاده قرار گيرد.
از محدویت های مطالعه حاضر مي توان به محدودبودن جامعه و نمونه مورد بررسي و
هم چنين دشوار بودن فهم گویه های آزمون برای افرادی که سطح تحصيالت کمتر از دیپلم
دارند اشاره نمود.
تشکر و قدرداني :بدین وسيله از همکاری صميمانه کليه کارمندان شهر سنندج و اساتيد
گرانقدری که زحمت بازخواني و بررسي نسخه فارسي آزمون را متقبل شدند تشکر و
قدرداني به عمل مي آید.
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پرسشنامه:
 .5من در مقابل همسرم کامال خود واقعيم را نشان مي دهم(صادقانه و با خلوص رفتار مي کنم).
 .7من عميق ترین افکارم را با شریک زندگيم در ميان مي گذارم حتي اگر او آنها را درک نکند.
 .9من در گفتن آنچه که ممکن است همسرم مایل به شنيدنش نباشد مردد هستم.
 .1وقتي با همسرم راجع مسائل جدی رابطه مان حرف مي زنم حس مي کنم دارم نقش بازی مي
کنم و واقعا خودم نيستم.
 .9به سواالت همسرم در مورد خودم ،صادقانه و کامل جواب مي دهم.
 .6من عميق ترین احساساتم را برای همسرم آشکار مي کنم حتي اگر کوچکترین احتمال وجود
داشته باشد که او نخواهد احساساتش را با من در ميان بگذارد
 .2وقتي که همسرم با حرفهایش احساسات مرا جریحه دار مي کند ،پنهان کاری نمي کنم و
دلخوریم را نشان مي دهم.
 .9گاهي اوقات احساس مي کنم که با همسرم صادق نيستم و یک موجود جعلي هستم(خود را
جور دیگری جا زده ام).
 .5ترجيح مي دهم همسرم مرا ترک کند تا اینکه بفهمد من واقعا کي هستم.
 .57من آشکارا افکار و احساساتم را در مورد دیگران با همسرم در ميان مي گذارم.
 .55من همواره ،انگيزه ها و دالیل واقعي کارهایي را که انجام مي دهم با همسرم در ميان مي گذارم.
 .57ترجيح مي دهم همسرم به جای آنکه مرا دقيق و کامل بشناسد ،ذهنيت مثبتي نسبت به من داشته
باشد.
 .59من چيزی برای مخفي کردن از همسرم ندارم و او مي تواند از همه جزئيات زندگي من خبردار
شود.
 .51من همسرم را نيز مانند سایر افراد در نظر مي گيرم و از اینکه نزدش خود افشایي کنم هراس دارم.
 .59وقتي با همسرم راجع ارتباطم با سایر افراد حرف مي زنم احساس نگراني مي کنم.
 .56من مایلم برای خوشحال نگه داشتن همسرم یک دروغ مصلحتي راجع خودم بگویم.
 .52برای من ضروری است که همسرم آن گونه که من خودم را مي شناسم ،مرا بشناسد.
 .59من از باالگرفتن بحث و مذاکره با همسرم ،سر موضوعات خاص اجتناب مي کنم.
 .55من عمدا احساسات واقعي خودم در مورد بعضي چيزها را مخفي ميکنم تا همسرم دلخور نشود.
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 .77اگر همسرم درک مثبت اما غيردقيقي از من داشته باشد من آن را تصحيح ميکنم حتي اگر این
اقدام با انتظاری که او از من دارد متناسب نباشد.
 .75گاهي اوقات حس مي کنم دارم همسرم را تحت تاثير قرار مي دهم تا چيزهایي را در مورد من
باور کند که واقعيت ندارند.
 .77اگرم همسرم حقيقت را در مورد من بداند احتمال دارد شگفت زده و نااميد شود.
 .79من ترجيح مي دهم آن کسي باشم که همسرم مي خواهد نه آن کسي که واقعا هستم.
 .71هيچ موضوعي به عنوان "منطقه ممنوعه" بين من و همسرم وجود ندارد(.حرف زدن راجع همه
چيز مجاز است).
 .79من ترجيح مي دهم همسرم را دلخور کنم تا اینکه کسي باشم که واقعا نيستم.
 .76برای اجتناب از تعارض در رابطه مان ،گاهي اوقات من آنچه را که فکر ميکنم همسرم دوست
دارد بشنود مي گویم حتي اگر صحيح نباشد.
 .72گمان مي کنم آن چه که همسرم من را بخاطرش خيلي دوست دارد ،در واقع جزئي از من نيست.
 .79من آزادانه خصوصي ترین مسائلم را برای همسرم فاش مي کنم.
 .75گاهي اوقات فکر مي کنم دو فرد متفاوت هستم .یکي وقتي که با همسرم در ارتباطم و دیگری
وقتي که خودم تنها هستم.
 .97گاهي اوقات در مورد ابراز کردن احساسات واقعيم به همسرم احساس خطر مي کنم.
 .95و اقعيت هایي در مورد همسرم وجود دارد که من ترجيح مي دهم راجعشان چيز بيشتری ندانم.
 .97اگر من احساسات واقعي همسرم راجع به بعضي چيزها بدانم احتمال دارم نااميد شوم یا آسيب
ببينم.
 .99انتظار دارم همسرم به جای توجه به احساسات من ،هميشه حقيقت را بگوید.
 .91ترجيح مي دهم به جای دانستن همه حقيقت در مورد همسرم ،بهترین افکار را در موردش داشته
باشم.
 .99اگر شک کنم که همسرم کامال با من رو راست نيست با او مقابله خواهم کرد.
 .96این که همسرم با پوشيده نگه داشتن احساسات و افکار واقعيش ما را از جر و بحث و تعارض
دور نگه دارد امری پسندیده است.
 .92انتظار دارم همسرم قبل از آن که چيزهایي به من بگوید که ممکن است آزارم دهد ،نخست
احساسات مرا در نظر بگيرد.

